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Ryc. 109. 

·~ · ~ . .;:-
,JVie bądź że też .~ a ~'nik-i{ darmo leżące 

drewno: pytaj się o zwyczajach onej Ojczyzny 
swojej, pytaj się o sprawach Rzeczypospolitej, 
pytaj się w jakiem prawie siedzisz, a staraj się 
abyś nic nie opuści/". 

POMNlK I<; OŚ CIUSZKI NA WAWELU. 

Mikołaj Rej z Nagłowic 
(1505 - 1569), 

fot. H. Poddl(bski. 
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NA POWITANIE DRUGIEGO ZJAZDU GEOGRAFÓW 

I ETNOGRAFÓW SŁOWIAŃSKICH W POLSCE 

2 - 12 czerwca 1927 roku 

Dnia 4 czerwca 1865 roku w Paryżu zebrali się przedsta

wiciele Ludów Słowiańskich nad grobem Mickiewicza, a Ale

ksander Chodźko mowę swą zakończył słowami: 

"Wieńcem związanych dłoni naszych okólmy mogiłę, 

a miłość nasza i narodów naszych niechaj uwieńczy pa

mięć Jego". 

W najwyższem wzruszeniu utworzono nad mogiłą Adama 

żywy wieniec splecionych rąk . Nieopisana nastała chwila, gdy 

przedstawiciele Słowiańskich Narodów, rozdartych okolicznościa

mi i wypadkami, pierwszy raz na obcej ziemi podali sobie ręce . 

* * * 

Zjazdy Geografów i Etnografów Słowiańskich wiążą serca 

i umysły ku rozkwitowi Nauki Słowiańskiej, · by przetopić jej 

zdobycze w granitową moc i przekuć je w hartowną stal zwy

cięstwa. 
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KAZIMIERZ MOSZYŃSKI. 

LUD POLSKI W DORZECzu -wiSLY. 

Bezwątpienia jednem z zagadnień najbar
dziej zajmujących współczesnego etnografa 
jest kwestja, od kiedy lud polski zamieszkuje 
dorzecze Wisły. Kwestjętę bowiem powiązano 
swego czasu z trudną do rozstrzygnięcia za
gadką pochodzenia Słowian, obejmując t. zw. 
praojczyznę słowiańską m. in. prawie całe do
rzecze Wisły i twierdząc, że kraj nad Wisłą 
został oddany Polakom bezpośrednio przez 
ich słowiańskich praojców. Niestety, badania 
lat ostatnich nie przyniosły nic, coby potwier
dziło te założenia. Przeciwnie pod wpływem _ 

różnych wskazówek, zaś głównie badań prof. 
Rozwadowskiego nad nazwami dopływów Wisły, 
poczęto przesuwać zachodnie granice hipote
tycznej praojczyzny Słowian w kierunku wschod
nim, po za dorzecze Wisły 1). Przed dwu laty 
miałem i ja sposobność wykazać całą bezza
sadność dawnych założeń, do dziś pokutują

cych zwłaszcza śród polskich prehistoryków2)· 

Wbrew nowszym poglądom Niederlego, 

Ryc. 110 WIEŚNIACY Z POD RZESZOWA. Fot . S. Udziela . 

Ryc 111. KOBIETA Z POD RZESZOWA. Fot. S. Udziela. 

Rozwadowskiego, Vasmera i m. zasłużony 

autropolog, prof. Czekanowski, w Śwtezo wy
danej książce 3) po dawnemu bierze w obronę 
nadwiślańską ojczyznę. Ale przytoczone tam 
argumenty po dawnemu nie wytrzymują krytyki. 
Tak, całkiem zawodne są wyniki obliczeń wza
jemnego pokrewieństwa języków indoeuropej
skich (str. 51 - 55); mylne są wywody oparte 
na tern, że pożyczki irańskie występują u Sło
wian liczniej na wschodzie, niż na zachodzie; 
błędny jest też jedyny podany tam przykład, 

dotyczący wyrazów kur i kur a (str. 66) 
t. d. 4) . O ile jednak autorowi n!e udało się 

') L. Niederle. "Siov. Sta1·ożitnosti", Oddil l, sv.IV, 
1924, mapa 1; M. Vasmer w książce zbiorowej "Der 
deutsche Volksboden", 1926, str. 139. 

2
) W pracy "Badania nad pochodzeniem i pierwot

ną kulturą słowian", l. Patrz też ,.W sprawie wyrazów 
czar a. i b a g n i«; ". ]«:z}'k Polski, 1926, Nr 5 (od
powiedź Briicknerowi). 

3) _ "Wstęp do historii Słowian" , 1927. 
•) Ważniejsze wywedy prof. Czekanowskiego bę

dą przezemnie . omówione na innem miejscu. 
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Mapa gęstości zaludnienia w dorzeczu 
Wisły, wg. E. Romera. 

nia prastary gród pograniczny, 
wzmiankowany już w kronice t. 
zw. Nestora. Zachowanie nosów
ki w tej nazwie świadczyłoby 

o ciągłości polskiego osadnictwa 
nad górnym Wieprzem; ale abso
lutnie pewny i ten argument nie 
jest. 
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Najważniejszą cechą, charak
teryzującą polskie osadnictwo do
rzecza Wisły, jest w każdym ra
zie posuwanie się jego w ciągu 
dziejów z zachodu na wschód. 
Oczywiście prócz tego najważ
niejszego kierunku miały miejsce 
i inne. T ak, np. Mazurzy wędro
wali ze swych głównych gniazd 
m. in. także wzdłuż Wisły i jej 
dopływów na południe, Małopola
nie zaś - na północ. Obie fale 
spotkały się ze sobą w środko
wem P(}wiślu, gdzie w dawnych 
czasach zaludnienie było rzadkie 
i kraj pokrywały znaczne pusz
cze. Do dziś dnia Sandomierskie 
(w szerszem znaczeniu słowa) 
przechowało słownikowe osobli-

...... 

Ryc . 11!1. 

obronić wysuniętej przez niego tezy, o tyle 
i zwolennicy naddnieprzańskiego lub wschod
niego pochodzenia również nie dostarczyli do
tychczas niedwuznacznych, rozstrzygających 

argumentów. Cała więc kwestja pozostaje na 
razie w zawieszeniu. Nie będziemy się też nią 
więcej zajmowali i przejdziemy do zagadnień 

innych. 
Przedewszystkiem należałoby tu posw1ęc1c 

krótki ustęp osadnictwu Powiśla. Wprawdzie 
badania odnośne nie posunęły się jeszcze tak 
daleko, aby można było ująć ich wynik w ja
kiś mn. lub w. syntetyczny obraz. Zwłaszcza 
wschodnie pogranicza są pod tym względem 
bardzo niedostatecznie znane. Zaledwie tu 
i ówdzie błyska światło jakiejś wskazówki. 
Tak np. w r. 1919 miałem sposobność stwier
dzić, że istniejąca w dorzeczu górnego Wieprza 
wieś z grodziskiem, urzędowo zwana Są s i a d
k ą, w ustach miejscowego ludu do d~iś dnia 
zwie się S o ć a s,k a. jest to więc bezwątpie-

164 

Opr. K. Moszyńslti. wości, zdające się świadczyć, że 
w ciągu dłuższego okresu było 

ono krajem rubieżnym. Zasięgi paru tych oso
bliwości pokrywają się niemal dokładnie. T ak 
terytorium, gdzie (wbrew innym panującym 
w Polsce nazwom) kapica u cepów .zwie się 
g~zva 1), mieści się najdokładniej w nieco tyl
ko obszerniejszym od niego zasięgu okrzyku 
a k ś i, używanego przy odpędzaniu kur, a któ
ry to okrzyk wyraźnie różni się od pospoli
cie naogół panującego a ś ś u, a ś ś o. Bez· 
wątpienia te i tym podobne dane dostarczą 
cennych wskazówek historykowi osadnictwa. 
Wiele też wskazówek dadzą badania nad gru
powem rozmieszczeniem pewnych nazw osad. 

1
) Dokładnych danych dostarczy praca prof. K. 

Nitscha o nomenklaturze cepów, na którą z upragnie· 
niem oczekujemy. Na podstawie własnych materjałów, 
zmapowanych przez moich słuchaczy, mogę tylko wska
zać, Że wyraz g~ z v a podobnie jak i okrzyk a k ś i 
spotyka się mn. w. począwszy od górnej Pilicy przez 
okolicę gór Świętokrzyskich aż do wideł Sanu i Wisły 
włącznie, · 
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Tak ńp. ńazwy Kał ~·c z, ~a
ł ~ czy n - nie spotykające si~, 

o ile wiem, na Pomorzu, w Po
znańskiem, na Śląsku i bodaj 
również w byłej Galicji - w b. 
Kongresówce · bardzo wyraźnie 

charakteryzują Mazowsze, powta
rzając się w jego obrębie kilka
naście razy, pozatern raz jeden 
na jego płd.-zacbodniem pogra
niczu i raz na Kujawach. 

Do bardzo ważnych właści

wości osadnictwa Powiśla nale
ży znaczny udział kolonistów nie
mieckich w czasach dawnych i 
nowszych 1). Pozostawił on nie
wątpliwe ślady zarówno w słow
nictwie, jak w kulturze material
nej i w folklorze. T e wpływy 

dadzą się jednak z całą pewno
ścią ustalić dopiero po wykreśle
niu odpowiednich map etnogeo
graficznych. Wnosząc z niektó
rych wskazówek (np. z rozmiesz
czenia nazwy dla szprychy u ko
ła), możemy się i tu spodziewać 
zajmujących rezultatów. 

W związku z przedhistorycz
nemi i historycznemi ruchami 
etnicznemi w dorzeczu. Wisły ra
sowe podłoże miejscowej ludno
ści przedstawia się bardzo nie
jednolicie. Odsyłając interesują

cych się tą kwestją do prac spe
cjalnych2), podkreślę tylko naj
istotniejszą cechę obrazu, jaki 
nam pod względem antropologicz
nym daje Powiśle. Odpowiednio 
do geograficznych warunków, 
tworzących tam na płd.-zacho

dzie, płd.-wschodzie, płn.-wscho
dzie i płn.-zachodzie cztery wiel
kie wpadowe wzgl. wypadowe bra
my (l bramę morawską, 2 szlak 

1) A. Kleczkowski. Dyalekty nie
mieckie na ziemiach polskich. Ency
klopedya Polska, t. 3, r. 1915. 

2) J. Czekanowski. Beitriige zur 
Anthropologie von Polen. Archiv fiir 
Anthropologie, t. 38, r. 1911. 

Ryc. 11:5. 
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Mapa etnogeograficzna ·dla kilku :cech 
kultury ludowej w dorzeczu Wisły. 

1927 r. 

Opl'. K . .Hoszyń•kl 

Mapa etnogeograficzna dla kilku cech kulturq ludowej w dorzeczu 
Wisły. Obszar zakreskowany oznacza pas przejściowy. Na płn -wschód 
od niego znajduje się prowincja kulturalna posiadająca następujące 

cechy: l) radła brak lub radło rylcowe 1), 2) socha (w zaniku) 2), 3) bro
na laskowa (w zaniku; rozpowszechnia się brona słupkowa) 2) 4) cepy 
g.ązewkowe, 5) jarzmo kulowe, 6) zaprzęg (jednokonny) w hołoble 

i duhę, 7) kijanka półwalcowata (pierwotna i pochodna).-Na zachód 
i południe od przejściowego pasa znajduje się prowincja kulturalna. 
nacechowana jak następuje: l) radło słupicowe (w pogórzu, na Pomo
rzu i w niektórych punktach pozostałego kraju radła brak), 2) pługi 

drewniane lub płużyce (wg. tradycji), 3) brona słupkowa, 4) cepy dwu
kapicowe, 5) jarzmo podgardlirowe2), 6) zaprzęg przy dyszlu, 7) ki-

janka łopatkowata. (i mieczykowata). 
UWAGA: Terytorjuro A należy całkowicie do prowincji WS, róż
niąc się od niej tylko radłem rylcowem północno-polskiego typu oraz 
półwalcowatą kijanką względnie tylko półwalcowatą kijanką (a). Tery
torjuro B należy jak A, różni się zaś tylko rylcowem lub rylcowo-pło
zowem radłem. T erytorjuro C należy całkowicie do prowincji NE, róż
niąc się od niej tylko brakiem zaprzęgu w duhę. Terytorja D należą 
jak C, posiadają jednak kijankę łopatkowatą zamiast półwalcowatej. 
Terytorja E używały sochy wraz z jarzmem kulowem niemal do lat 
ostatnich (E 1 sporadycznie używa jej jeszcze dziś). 

1
) Mowa tu wyłącznie o radle pierwotoero służącero do uprawy 

roli nie zaś o radle dwuskrzydłowem używanem do obradlania kartofli. 
2

) O dawniejszem rozmieszczeniu sochy i brony laskowej patrz 
w tekście. Gdziekolwiek dawniej była (i gdziekolwiek dziś jest uży
wana) socha, wszędzie stosuje się do niej jarzmo kulowe. 

165 
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Ryc. 114. HUCULI 'z JABŁONICY. 

podolsko-ukraiński, 3 szlak smoleński, 4 ujścia 
Wisły i Odry); widzimy we wszystkich wspom
nianych k·i~runkach świata charakterystyczne 
nawiązywanie ludności pod względem rasowym 
do elementów sąsiednich, mających główne 
gniazda po zagranicami . rozpatrywanego do
rzecza. T ak na płn.-wschodzie dominuje do
mieszka krwi rasy subnorycznej, zajmującej 

p~zedewszystkiem rozległe obszary Europy 
płn.-wschodniej; na płn.-zachodzie przeważa 

krew nordyczna (północno - europejska); na 
płd.-zachodzie-alpejska; od płd.-wschodu prze
nika znaczniejszy wpływ krwi dynarskiej. Nie 
ulega żadnej wątpliwości, że nietylko odmien
ny, fizyczny typ ludności polskiej w różnych 

okolicach kraju, lecz i jej odmienne cechy 
psychiczne mają swe źródła w różnorodności 

rasowego składu. Ciemnowłosy ruchliwy Kra
kowiak z nad górnej Wisły i np. blondynowy, 
niebieskooki, flegmatyczny Pomorzanin przed
stawiają pomimo wspólnego języka i narodowe
go poczucia dwa pod względem rasowym zupeł
nie odmienne światy. Różnice te jednak w masie 
etnicznej nie występują tak jaskrawo, bowiem 
wszędzie zmieszanie krwi jest bardzo znaczne. 

Przejdźmy teraz do krótkiej charakterystyki 
stosunków językowych 1). 

1
) Porówn. tu źródłowe prace K. Nitscha: Dyalekty 

języka polskiego, Encyklopedya Polska, t. 3, r. 1915; 
Mapka narzeczy polskich, r. 1919; Mowa ludu polskie
go, r. 1911 i inne. 
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pod tym wzglctdem nasz 
obszar nie przedstawia sict jedno
licie. Z pośród gwar używanych 
przez lud polski najbardziej wy· 
różnia się kaszubska, stanowiąca 
resztkę dawnych gwar pomor
skich. Zajmuje ona płn.-zachodni 
skrawek Polski a zarazem drob
ną cząstkę lewego dorzecza dol
nej Wisły. Większa część dorze
cza dolnej Wisły jest zajęta przez 
gwarę kujawsko- chełmińsko-ko
ciewską a po części także wiel
kopolską. Obi~ ostatnio wymie
nione pozostają we względnie 

bliskiej łączności z gwarą śląską 
i małopolską w dorzeczu górnej 

Fot • .St. Radomski. Wisły i wraz z niemi przeciwsta-
wiają się gwarze mazowieckiej, 

zajmującej środkową i płn.-wschodnią część 

Powiśla. Mazowsze pod względem językowym 
a szczególnie pod względem słownika posiada 
wiele cech osobliwych. To też językoznawcy 
biorą w rachubę możliwość częściowego lub 
całkowitego pokrycia wzgl. zmieszania się na 
tych terenach dwu lub paru różnych języków, 
z których ostatecznie zapanował polski, przej
mując jednak pewne właściwości obcych. 
Rozstrzygnie tu szczegółowe przerobienie nie
zwykle zajmującego mazowieckiego materiału 
toponomastycznego oraz ludowego słownika. 
Ponieważ zaś· zmieszanie się języków, podob
nie zre.Sztą lak i zmieszanie kultur, stwarza 
szczególnie podatny grunt do tworzenia się 
rzeczy no~ych, przeto i gruntowne rozpatrze
nie kierunku fal, roznoszących wszystkie waż
niejsze nowotwory . językowe w Polsce (np. u
proszczenia morfologiczne i t. p.) mogłoby się 
przyczynić do wyjaśnienia kwestji. 

· Dla etnografa 1
) szczególnie ciekawe jest 

owo przeciwstawianie się pod względem języ
kowym mniejszej, płn.-wschodniej części Pol
ski w stosunku do większej zachodnio-połud
niowej. Pod względem bowiem rozmieszcze
nia kilku ważnych wytworów kultury ludowej 
Polska daje qbraz . nieco podobny: rozpada 

.·
1
) · Dla ~tnografji Polski nie posiadamy dotych

czas syntetycznego zarysu. W źródłach najlepiej or· 
jentuje doskonały ., W stęp do ludoznawstwa polskiego" 
J. St. Bystronia, Lwów, 1926. 
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się rÓwnież na mnteJszą, płn.-wschodnią i wię
kszą zachodnio-południową prowincję. Wy
twory, znajdujące się w obrębie pierwszej, na
wiązują do kultury ludowej Polesia i właści
wej Białorusi. Wytwory · zaś zawarte w prowin
cji drugiej są, naogół biorąc, kulturalnie wyż
sze i posiadają rozległe wschodnio-zachodnie 
zasięgi, wkraczające z jednej strony głęboko 
w Niemcy i wogóle w Europę zachodnią oraz 
środkową, z innej w prawobrzeżną a nawet 
lewobrzeżną Ukrainę. Osią tej drugiej pro
wincji jest szeroka sfera, przerzucająca się 

mn. w. z nad dolnej Wisły na środkową War
tę i środkowo-górną Odrę, a stamtąd na 
środkowo-górną Wisłę i wreszcie na Dniestr. 
Kombinując ostrożnie dane etnografji z dane
mi prehistorji, można wspomnianą sferę . po
równać do obszernego korytarza, ujętego 

między lesiste pojezierze mazurskie i lesiste 
niegdyś Mazowsze z jednej strony, zaś pogó
rza Sudetów i Karpat z drugiej. W tym to 
"korytarzu" otwierały się z prawieku rriałoleś
ne, rozległe, gęściej niż na płn.-wschodzie 

rozrzucone, polne przestrzenie. Konstatujemy 
je nad dolną Wisłą (zwłaszcza w ziemi Cheł
mińskiej), na Kujawach, Pałukach, w właści
wej, wczesno-historycznej "Polsce" t. j. nad 
środkowo-dolną Wartą i Obrą, następnie nad 
Odrą (w okolicy Wrocławia i w górę rzeki), 
nad górną Wisłą (zwłaszcza na północ od 
linji Kraków-Sandomierz) i dalej w dorzeczu 
Dniestru. Na podstawie pewnych wskazówek 
prehistorii oraz przez porównanie z danemi, 
pochodząceroi z krajów sąsied

nich, niemieckich wolno wnosić, 
że owe pola były oddawna gęś

ciej zaludnione. Gęstość zalud
nienia sprzyja rozchodzeniu się 

kulturalnych fal. Tętno więc cy
wilizacyjne w obrębie wspomnia
nego "korytarza" musiałoby być 
od wieków żywsze. Wyższy zaś 

poziom kultury powoduje lepszą 
gospodarkę i umożliwia szybszy 
wzrost ludności, popędzając w ten 
sposób sam siebie. Oczywiście 

działają tu jednak pewne ograni
czenia, które zresztą w tej chwili 
nie mają dla nas głębszej wartości. 

Nietylko zatem bezpośredni Ryc. 115. 

kontakt z "zachodem" stanowił o kulturalnej 
wyższości zachodu i południa ludowej Polski 
nad jej północnym wschodem. Nietylko on sta
nowi o niej dziś jeszcze. Działały tu i dzia
łają m. in. przyczyny głębokie, prastare, tkwią
ce w fizjografii obszaru, a znajdujące swój ze
wnętrzny wyraz w większej gęstości zaludnie
ma. 

Na jednej ze statystycznych map E. Ro
mera 1

) widać wyraźnie jak (przychodzący 
z nad górnej Odry) pas szczególnie gęstego 

zaludnienia przerzuca się na górną Wisłę 
i Dniestr. Od północy przylega doń szeroki pas 
z dość jeszcze znaczną gęstością 75 -100 m. 
na l km~. Otóż jego płn.-wschodnia granica, 
przebiegająca w przybliżeniu na wschód od 
rz. Wkry, na wschód od Warszawy, na płn.

wschód od Lublina i na północ od Chełma 

jest zarazem- w sposób oczywiście przypad
kowy, ale dość symptomatyczny-przybliżoną 
płn.-wschodnią granicą wspomnianych, kultu
ralnie wyższych wytworów, obejmujących swo
jeroi zasięgami z jednej strony zachodnio-po
łudniową część Powiśla oraz przyległe kraje 
polskie, czeskie, niemieckie i inne, zaś ze stro
ny drugiej kraje małoruskie (ob. mapkę i do
łączony do niej tekst). Wcale lub tylko. nie
wiele poza tę granicę sięgnęły i tu w ub. stu
leciu zamarły drewniane pługi wzgl. płużyce; 

') Mam w tej chwili przed sobą jej reprodukcję 
w " Kursie geografii polskiej" St. Lencewicza, 1922, 
str. 312. 

CHATA W WOLI DUCH!\CKIEJ POD KRAKOWEM, Fot. S. Udzi11la. 
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Ryc. 116. CHl.OPIEC Z ŁOWICKIEGO. F11t. AJ. Janowski . 

do niej dotarło dziś kapicowe wiązanie cepów 
(cofające się zresztą tu i owdzie pod wpływem 
nowych, nieoczekiwanych czynników); do niej 
też 'mniej więcej dosięgły lekkie kijanki; na 
tej mn. w. linji jako tako opiera się dziś jesz
cze wzgl. opierała się do niedawna staroświec
ka brona laskowa, ustępująca przed zwycięs
kieroi bronami słupkowemi, oraz staroświecka 
socha, ustępująca przed żelazneroi pługami. 
Większość tych poszczególnych wypadków 
może być interpretowana jako wynik walki 
starego, mniej doskonałego, miejscowego z no
wem, doskonalszem, zacbodniem i południowem·. 
Niewątpliwie bowiem pługi, kapicowo wią
zane cepy, słupkowe brony i t. d. przyszły 
wzgl. zostały przyniesione w dorzecze Wi
sły z płd.-zachodu i rozpowszechniając się 

coraz bardziej (bądź jako kulturalna fala, 
bądź w związku z przesunięciami etniczneroi 
np. osadniczemi) dot~rły wreszcie .do wspom
nianej granicy. Niekiedy na podstawie cał
kowitego zasięgu danego wytworu w Eu
ropie daje się nawet zupełnie ściśle wy
znaczyć droga, którędy on do nas przyszedł. 
Tak np. słupicowe radło wedle wszelkich 
danych przywędrowało przez bramę moraw

Wynikałoby z tych rozważa6, ie owa gra
nica, dzieląca Polskę pod względem ludowej 
kultury na dwie części, jest tylko z pozoru 
podobną do granicy językowej. W gruncie 
bowiem rzeczy jest dla każdego ~woru 
czemś zupełnie chwilowem i przemijającem. 

I niewątpliwie jest taką często. Mniej więcej 
na tej linji tempo wymiany dawnego wytworu 
przez nowy ulega zwolnieniu; wskutek tego 
jedna lin ja graniczna dopędza inną. R z a d ki e 
z a l u d n i e n i e płn.-wschodniego Mazowsza 
i Podlasia oraz największe oddalenie 
o d p o ł u d n i a i z a c h o d u E u r o p y znaj
dują tu swój zewnętrzny wyraz. Brona lasko
wa, dziś na tej linji zamieraj<\ca, jeszcze za 
pamięci ludzkiej zajmowała całą północną Pol
skę, nie wyłączając Poznańskiego. Socha 1) 

była niezbyt dawno pospolita obok drewnia
nej płużycy wzgl. pługa w całej zachodniej 
Lubelszczyźnie, sięgając głęboko ku południo
wi w widły Sanu i Wisły. Pierwsza cofała 

się w ostatnich czasach w kierunku z zacho
du na wschód, druga z południa na północ, 
dziś granice ich rozmieszczenia, a raczej gra-

. nice rozmieszczania ich resztek się zbiegły. 

Ale nie można w ten sposób wytłumaczyć 
analogicznej granicy dla niektórych innych 
wykazujących ją wytworów (np. dla typów 
jarzem). Choć i tu jesteśmy już na· drodze do 
wyjaśnienia faktów, dziś jeszcze zawcześnie 

jest wydawać o tern sąd ostateczny. Jak wo
góle zawcześnie jest podsumowywać wyniki 
badań nad kulturą ludową Polski. Badania te, 
gdy chodzi o syntezę, dopiero się rozpoczy-

') A wraz z sochą i jarzmo kulowe. 

ską. Ryc. 111. KSIĘżACY ŁOWICCY. Fot. Al. Janow&ki. 
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nają. Materjału wprawdzie zebrano dużo, i po
si ~ damy już przybliżone zasięgi dla wszyst
kich ważniejszych wytworów kultury material
nej oraz ich nazw i nazw wielu ich części. 

Zarysowują się też liczne związki kulturalne 
z zachodem i wschodem, północą i południem 
dla wielu wytworów kultury duchowej i spo
łecznej. Jednak wyniki badań, choć niezwykle 
zajmując.e, bynajmniej nie układają się jeszcze 
w tak lubianą powszechnie "harmonijną ca
łość". Dlatego nie nadają się do zreferowania 
w krótkim szkicu. T o zaś, cośmy wyżej po
wiedzieli o rozmieszczeniu i rozpowszechnia
niu się w Polsce niektórych narzędzi rolni
czych etc. jest zbyt schematyczne i z samej 
natury swojej zbyt jednostronne, aby miało 

choćby w przybliżeniu dać pojęcie o ca
łokształcie n i e z w y k l e s kom p l i k o w a -
n y c h stosunków etnograficznych naszego 
kraju. 

Można jedynie oświadczyć z całym nacis
kiem, że nietylko np. ludowa kultura Słowian 
wogóle, ale nawet ludowa kultura Powiśla, ba! 
nawet jakiejkolwiek cząstki Powiśla nie da się 
zrozumieć, o ile nie wciągniemy w orbitę roz
ważań współczesnej i dawnej kultury całego 

niemal Starego Świata. Wszystkie prawie wy
twory ludowej kultury wykazują zadziwiająco 
rozległe związki. Przytłaczająca ich większość 

nie li.czy się dziś w Europie z granicami ras 
i języków lub gwar. Jednakowy rytuał obo
rywania wsi dla zabezpieczenia się od pomo
ru widzimy np. nietylko w Bułgarji i Serbo
chorwacji oraz w Polsce, lecz także na zach. 
Białorusi i zach. Małorusi, podczas gdy na 
wschodniej Biało i Małorusi rytuał jest odmien
ny, podobny do wielkoruskiego i wsch.-fińskie
go. Tego rodzaju niezgodność granic zasięgu 
jakiegoś wytworu kultury z granicami języka 

powtarza się nieskończoną ilość razy. Grani
ce zasięgów najczęściej przebiegają przytern 
w zupełnie różnych kierunkach i takie ich sku
pienie, jakie wyżej poznaliśmy, należy do wy
jątków. Każdy kulturalny wytwór ma bowiem 
zasięg mniej lub więcej odmienny, uwarunko
wany przez odmienne punkty wyjścia w cza
sie i przestrzeni, przez taką lub inną bez
względną i względną . jego wartość, przez mniej
szą lub większą jego zgodność z różnorodne
mi warunkami miejscowemi. Zależnie od tego 
fale kulturalne, roznoszące różne wytwory, 
zwalniają lub przyśpieszają bieg, dopędzają 

się i pokrywają, prześcigają i nawzajem nisz
czą. Przed oczyma badacza, ogarniającego 

znaczniejszą przestrzeń ziemi, odkrywa się je
dyny w swoim rodzaju obraz, gdy widzi grę 
tych fal, gdy widzi jak na dłoni to pulsujące 
życie kultury. 

JAN ST. BYSTROŃ. 

DAWNI LUDOZNAWCY POLSCY. 

Historia badań ludoznawczych na ziemiach 
polskich jest tak istotnie zespolona z historją 

prądów ideowych, z literaturą, z pogłębieniem 
badań historycznych, że niepodobna oddać na 
kilku szpaltach choćby w ogólnym zarysie tego 
bogatego i bardzo skomplikowanego rozwoju. 
Stosunek do ludu i do jego kultury przejawia 
się w tak rozmaitych formach . że historja lu
doznawstwa z natury rzeczy musi być trakto
wana na szerokiero podłożu ewolucji pojęć i sto
sunków- nie chcemy jednak sięgać tak głę

boko i ograniczamy się jedynie do skreślenia 

paru portretów najwybitniejszych ludoznawców 
polskich. Odrębna, czasem bardzo oryginalna 
fizjonomia duchowa tych ludzi, ich różnorodne 
koleje życia i rozbieżne czasem zapatrywania 

i zainteresowania, ich stosunek do rzeczy lu
dowych o rozmaitej barwie uczuciowej-mogą 
nam wskazać na zasadnicze punkty rozwojowe, 
na całe to bogactwo problematów, jakie się 

łączy z tematami etnograficznemi. Wybieramy 
tu tylko postaci najbarJziej charakterystyczne, 
uważając, że naszkicowanie paru rysami takich 
portretów lepiej pozwoli wglądnąć w głębszy 

sens rozwoju naszej nauki w Polsce, aniżeli 

pracowite zestawienie nazwisk i dat. 
Oto jeden z pierwszych, tak malowniczy 

i pociągający, . niestrudzony apostoł ludowy, 
szukający na obszernych przestrzeniach sło

wiańskich od Wisły aż po Ural śladów dawnej 
rodzimej kultury, Z o r ja n D o łęg a C h o
d akowski, czyż nie jest bohaterską postacią? 
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Ryc 11&. OSKAR KOLBERG. 

(1784 -1825). Wszyscy mówią o romantyzmie, 
zaczynają się uczyć patrzeć na nowe, niezna
ne dotychczas światy; deklamuje się o rodzi
mości kultury, podkreśla wartość twórczości 
ludowej, wraca myślą do przeszłości słowiań
skiej, z którą łączy się ogromne nadzieje 
wskrzeszenia narodowej czy plemiennej twór
czości, nie będącej naśladownictwem rzeczy 
obcych, zachodnio-europejskich czy rzymskich. 
Jeden Chodakowski jest wśród tej plejady de
klamujących romantyków człowiekiem konse
kwentnym i silnym: nie poprzestaje na biblio
tece c.zy na przerabianiu motywów ludowych 
w poezji czy powieści, ale istot
nie, w ścisłem tego słowa znacze
niu, schodzi między lud, aby ra
zem z nim żyć i wyrwać z niepa
mięci te troskliwie od niepamięt
nych czasów przechowywane 
skarby rodzimej twórczości. Nie
wielka rozprawka Chodakowskie
go O Słowiańszczyźnie przed 
chrześcijaństwem (1818), rozwija
jąca program autora, jest jedną 

z nc4ciekawszych publikacyj pro· 
gramowych romantyzmu polskie
go. Obcej kulturze zachodniej, 
łacińskiej czy chrześc ij ańskiej 

przeciwstawia tu Chodakowski 
. żywe i szczere bogactwo dawnej Ryc. 119. 
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kultury pogańskich Słowian, która zwyciężona 
przez przybyszów z zachodu zdołała jedynie 
przeżytkowo dotrwać w onomastyce, podaniach, 
pieśniach, obrzędach, a do zagadnień nauko
wych przyłącza tu wartościowanie ideologa, 
który przyszłość kultury słowiańskiej widzi 
w nawrocie do zapomnianego bogactwa prze
szłości. Pielgrzym-apostoł w przebraniu chłop
skiero z kijem w ręce wędrował coraz to dalej 
na wschód, rozkopując stepowe kurha~y i zbie
rając tradycje przeszłości, znany zarówno 
w etnografji polskiej, jak też małoruskiej i wiel
koruskiej; przykład jego żywem echem odezwał 
się w społeczeństwie polskiem, gdzie niejeden 
romantyczny ideolog miał przed oczyma ży

wą postać Chodakowskiego. 
Następcy ideowi Chodakowskiego przeszli 

do czynnego apostolstwa społecznego, głosili 

ludowi ewangielję wolności, walczyli w po
wstaniach, rozproszyli się na emigracji lub też 
dalej prowadzili ukrytą działalność w kraju 
w warunkach coraz to trudniejszych. W zakre
sie etnografii spadek po Chodakowskim objął 
człowiek, który pod każdym chyba względem 
mógłby być najwyraźniejszym jego kontrastem: 
K a z i m i e r z W ł a d y s ł a w W ó j c i ck i. Za
czął i on od chodzenia po wsiach i zbierania 
materjału podań i pieśni, ale sżybko bardzo 
przeszedł do pracy biurkowej, bibliotecznej. 
Wyzbyty zupełnie zainteresowań politycznych 
czy społecznych, pochłonięty jedynie starożyt
ni~zą pracą erudyty, liczne tomy zapisywał 

tematami 'historyczno-kulturalnemi i etnogra-

WIDOK Z GUBAŁÓWKI. Fot. B. Wigilllw. 
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ficznemi; jego Pieśni ludu Białochrobatów, Przy
słowia narodowe, Klechdy, Stare gawędy, Obra
zy starodawne, Zarysy domowe i t. d. są do 
dziś dnia pożytecmemi zbiorami rzeczy pol
skich, ale jakże bezdusznie zabranemi. Czło

wiek ten, w którego żyłach zdała się nie krew 
płynąć, lecz atrament, nie zajmował wobec 
niczego stanowiska: pisał, przepisywał, a co 
gorsza, czasami dopisywał, gdy pia fraus wy
dała mu się potrzebna do wywołania pożąda~ 
nego efektu. Nie przemęczał się myśleniem, 

odpowiadał raczej gustom publiczności; w Hi
storji literatury polskiej ustanawia okres sło

wiański zamknięty w latach 700- 1000 i wy
pełnia go mieszaniną folkloru i prehistorji, cza
sem bardzo zabawną. Ale w każdym razie 
Wójcicki wprowadził w sferę zainteresowań 

szerszej publiczności tematy krajoznawcze 
i ludoznawcze i z tego też tytułu zasługuje 

na pamięć (1807 - 1879). 

Albo Inna jeszcze postać: Wacław Z a
l e ski, wielki pan, gubernator galicyjski w ro
ku 1848, polityk i administrator, daleki od 
wszelkiego marzycielstwa ludowego, a jednak 
tak istotnie i szczerze zamiłowany w pieśniach 

Ryc. 1fl1. JAN KARtOWICZ . 

wiejskich. Nie idzie on za modą, nie postępuje 
w myśl jakiegoś apostolstwa ludowego, ale po 
prostu, ujęty jest prostotą i wdziękiem tych 
pieśni i poświęca dużo czasu i wysiłków, by 
wydać wielki tom Pieśni polskie i ruskie ludu 

galicyjskiego (1833). Obszerna rozprawa 
o wartości pieśni ludowej dla historji, psy
chologji, filologii i estetyki, odbiegająca tak 
wyraźnie od szablonu współczesnych dekla
macyj romantycznych, jest pierwszem chyba 
w naszem piśmiennictwie trzeźwem i spokoj
nem rozpatrywaniem teoretycznem twór
czości ludu. 

Ryc. tro. GÓRAL. Fot. SchabQnbeck. 

W zupełnie odmienny sposób dochodzi 
do tematów ludoznawczych W i n c e n t y 
P o l (1807 - 1872). Umiłowanie kraju, po
głębione przez liczne podróże, doprowadzi
ło go do poważnego studjum geografji; 
geografja doprowadziła go znów do zwró
cenia uwagi na człowieka, czy też na gru
py plemienne, żyjące w tak ścisłym związ
ku z przyrodą, że można je traktować jak
gdyby istotną część krajobrazu. Pierwszy 
ten antropogeograf polski zwraca więc pil
ną uwagę na szczepy polskie, wskazuje na 
ich różnorodność w związku z warunkami 
przyrodzonemi, określa ich granice, wyzna
cza szlaki wędrowne i t. d. Pozatem zaś 
Pol-poeta patrzy z serclecznem wzruszeniem 
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na ten barwny ·ka-l-ej-doskop--łudzi, który z ta
kim artyzmem odtwarza w Obrazach z życia 
i natury i W. Pieśni o ziemi naszej. 

Równocześnie z Polem działa i pisze inny 
jeszcze niepospQlity, a zapomniany zupełnie 

poeta, R y s z a r d W i n c e n ty B e r w i ń s ki, 
jakże odeń odmienny. Berwiński należy do tych 
zapalnych ideologów' ludowych, ktÓrzy za przy
kładem Chodakowskiego widzieli w twórczości 
ludowej ożywczą krynicę bezcennych skarbów 
artystycznych, a w ludzie tęn czynnik potęgi 

społecznej, który miał budować przyszły, lepszy 
ustrój świata. Romantyczny poeta i gorączko
wy apostoł nowych poglądów socjalnych pra
cuje na wsi, bierze czynny udział w ruchach 
powstańczych, zbiera materjały etnograficzne 
i opracowuje je artystycznie; jako człowiek 

szczery i myślący, nie cofający się przed kon 
sekwencjami logiczneroi rzeczy przemyślanych 
do końca, dochodzi z czasem do rewizji swych 
poglądów politycznych, a równocześnie zam
knięty w więzieniu przemyśla z wielkim nakła
dem pracy podstawy kultury ludowej i mecha
nizm jej tworzenia się, dochodząc wreszcie do 
wręcz przeciwnych poglądów, niż te, które 
głosił w młodości. Jego Studja o literaturze 
ludowej (1854) po raz pierwszy wyraźnie i jasno 
stawiają tezę o niesamodzielności kulturalnej 
ludu ·i badania ludoznawcze przenoszą na plat
formę porównawczą i historyczno- kulturalną; 
wbrew duchowi czasu i jakgdyby na przekÓr 
oczekiwaniom publiczności rozwinął Berwiński 
ten pogląd, za który zapłacił niepopularnością 
i zapomnieniem, ale który, aczkolwiek nieco 
zmodyfikowany, jest jednak początkiem nauko
wego patrzenia na foklor. Bankructwo ukocha
nych idei młodych lat było dla Berwińskiego 

także bankructwem życiowem; niepospolity ten 
uczony i szczery poeta opuszcza kraj rodzinny, 
by resztę życia spędzić w wojskowej służbie 

tureckiej. Jak trudno płynąć przeciwko prądowi! 

W tym czasie, gdy Berwiński działał czyn
nie i prowadził studja teoretyczne, O ska r 
Kol b er g kładł podwaliny przyszłej nauki. 
Obok poety, żołnierza, światowca i emisariu
sza, przechodzącego zmienne koleje losu, spo
kojny i cichy nauczyciel muzyki i skromny 
urzędnik skarbowy, całe swe życie poświęca
jący jednej tylko idei uratowania jaknajwięcej 
ginącej przeszłości dla następnych pokoleń· 

jakże dziwnie kontrastuje· w tej naszej galerji 
typów. Kolberg nie był teoretykiem, ani ideo
logiem, nie dbał o sądy wartościowe, wiedział 
jedynie, że to co jest własnością i wiedzą ludu 
jest ciekawe, że jest wielkim działem kultury 
narodowej, że ginie szybko, a więc postanowił 
poświęcić się zbieraniu rzeczy ludowych. jako 
muzyk z wykształcenia pod wpływem Brodziń
skiego i Szopena zwraca się zrazu ku pieśni 

i muzyce ludowej, aby potem przejść do obrzę
dów, podań, i tak stopniowo ogarnąć całokształt 
życia ludowego. Owocem kilkudziesięciu lat 
takich wędrówek jest kilkadziesiąt tomów ma
terjałów, zbieranych w latach 1840-1890, a obej
mujących poza Pomorzem i Góralszczyzną wszyst
kie ziemie polskie, a nadto jeszcze obszerne 
połacie ruskie {Pokucie, Wołyń). Żaden na
ród nie mpże się poszczycić tak fenomenal
nym zbiorem, który jest i będzie na zawsze 
podstawowem Źródłem etnograficznem: jest to 
dzieło zdumiewającej wytrwałości i idealizmu 
jednego człowieka, pracującego . bez rozgłosu 
i bez pomocy, niemal w ubóstwie, ożywionego 
jedną tylko myślą: ratować przed zapomnie
niem to, co szybko ginie. Dziwny i wielki czło
wiek. 

Ja n Karłowi c z (1836-1903), którego 
możemy uważać za fundatora nauki etnografji 
w Polsce, jest znów człowiekiem całkiem in
nego pokroju. Młody ziemianin, humanista o wy
sokiej kulturze, subtelny esteta i erudyt nie
pośledni, przez studja naukowe, historyczne 
i filologiczne dochodzi do zagadnień ludoznaw
czych. Widzi on, że odtworzenie przeszłości 

będzie zawsze niezupełne, o ile będziemy się 
ograniczać jedynie do dokumentów archiwjal
nych, o ile nie wejdziemy głębiej i nie zwró
cimy uwagi na to, co ciągle ginie i ciągle się 
powtarza, na drobne objawy życia, jakkolwiek 
by one były niepozorne. Ludoznawstwo, oparte 
na wybornych podstawach filologicznych i hi
storycznych, wzmożone przez materjał porów
nawczy i wyniki badań etnologicznych·, staje 
się jego głównym przedmiotem zainteresowań 
obok wielkich prac słownikowych; .można po
wiedzieć śmiało, że nie ma działu, w którym 
by Karłowicz nie pracował, do któregoby cho
ciaż przyczynku jakiego nie dodał. Całą swą, 
wielką ruchliwość umysłową i majątek oddaje 
na -usługi nauki, osiadając w Warszawie, któ-
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rej stosunki utrudniały; nieómal uniemoźliwiały 
poważniejszą pracę naukową; jego zasługą jest 
kilkanaścietomówświetnie prowadzonej" Wisły", 
która była swego czasu najlepszem pismem 
fol.klorystycznem Europy, z nazwiskiem jego 
związanych jest szereg poważnych poczynań 

naukowych na wielką skalę, jego aktywności 

zawdzięczają powstanie zbiory etnograficzne 
przy muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Wszech
stronnie wykształcony, o bardzo szerokiej skali 
zainteresowań wciągał do współpracy zastęp 

osób, które zaczęły widzieć w ludoznawstwie 
nietylko zbieractwo, lecz także i ważne prob
lematy łączące się z każdą dziedziną kultury. 
już nie ideolog ani poeta, ale wytworny i uczony 
humanista-ziemianin. jest rzecznikiem nauki tak 
bardzo humanistycznej, jak ludoznawstwo. 

Dzisiaj ludoznawstwo staje się coraz bar
dziej powszechnie uznanym przedmiotem na-

uczania, ludozn-awcy są potrzebni jako profe
sorowie czy muzealiści, może ono'być "karjerą", 

jak inne nauki. 

Nam, pracownikom młodszego pokolenia, 
profesorom, muzealistom i t. d., którzy mamy 
lepsze warunki pracy, pozostaje w spadku po 
starszych świadomość, że nie można w nauce 
iść łatwą drogą. Wiemy też, że nie pozosta
wili nam oni dróg udeptanych, gdyż na tak 
rozmaitych drogach dochodzili oni do pozna
nia, a czasem szli także i bezdrożem, a więc 
każdy z nas musi też znaleść własną drogę. 

Postacie tych kilkunastu ludoznawców naszych, 
powyżej krótkimi rysami nakreślone, uwydat
niają przecież wyraźnie wartość indywidualności 

w pracy naukowej, zwłaszcza na polu tak trud
nem i nieuchwytnem, jak etnografja; niechże 

więc' i na przyszłość nie zbraknie nauce naszej 
pracowników o własnej i silnej indywidualności 

ALEKSANDER JANOWSKI. 

DAWNI POLSCY GEOGRAFOWIE I PODRÓŻNICY 1). 

Od tysiąca lat już zakwitała bujnie cywili
zacja ludzkości nad brzegami morza Śródziem
nego, gdy w puszczańskich obszarach na po
moście od Karpat do Bałtyku rzadcy osadnicy 
trzymali się brzegu rzek, czy jezior, nie wiele 
wiedząc co się dzieje za ścianą ich puszcz. 

już i Europa Środkowa wciągniętą została 

w wir życia cywilizowanego, już powstało 

święte Rzymskie lmperjum Karolingów, gdy 
mali polańscy książęta zaczęli gromadzić zie
mie i plemiona, jako zaczątki państwa Pol
skiego. 

Wtedy to dopiero weszli oni do rodziny 
ludów chrześcijańskich, interesując się niemi, 
i nawzajem budząc ich zainteresowanie. 

Późno weszliśmy na widownię, ale stara
liśmy się doścignąć sąsiadów w ich pracach 
we wszystkich gałęziach wiedzy i życia, a więc 
i w geografji oraz podróżnictwie, czemu też 

nasze położenie geograficzne pomiędzy wscho
dem, a zachodem znakomicie dopomagało. 

Gdy więc z jednej strony przez Bramę Mo
rawską uciera się trakt ku wybrzeżom Adrya
tyku, z drugiej - przez Bramę Czarnomorską 
ściele się otwarta droga ku stepom i górom 
Azji. Licz~e gminy ormiańskie na podkarpackim 

szlaku handlowym niewątpliwie ułatwiają po
średnictwo polskie pomiędzy Orientem, a Okcy-

Ryc . 122 JAN DŁUGOSZ . 

1
) \X'edług artykułu St. Pawłowskiego i E. Romera 

w księdze p. t. "Polska w kulturze powszechnej". 
Część II str. 145 - 211. 
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Ryc. 1ZJ. STANISŁAW STASZIC 

dentem. I oto już w roku 1245 ruszają w po
selstwie "Jean Carpin Polonois", oraz Bene
dykt Polonus, którzy rok i cztery miesiące wę
drowali od Lignicy aż do granic "Kitaju" przez 
k~aje Kumanów, Chazarów, Kirgizów, przez 
Bucharię i ziemie licznych hord tatarskich. 

Jeżeli Benedykt Polonus dotarł tak daleko 
na wschód, to śmiały żeglarz, Jan z Kolna 
(Scolnus) powiódł wyprawę duńską Chrystyana 
II do Labradoru, ziemi Baffina i cieśniny Hu d· 
sońskiej w 1476 r., a więc dotarł do wybrzeży 
Ameryki o 16 lat wcześniej niż korwety hisz
pańskie Kolumba. 

To też nie dziw, że pierwsze naukowe po
traktowanie nowych ziem znajduje się już 

w druku w 1512 r. w przedmowie Jana ze 
Stobnicy, profesora Akademji Krakowskiej, do 
kosmografii Ptolomeusza. 

Na schyłku średniowiecza zakwita wiedza 
zarówno u dworą Kazimierza Jagiellończyka, 

jako też i wśród wysokiego kleru, a przede
wszystkiem w Akademji. Jest to epoka, kiedy 
młody Kopernik studjuje w Krakowie, o któ· 
rym pisze później: "T o ruń był mi kolebką, 

Kraków wiedzy krynicą". Wśród grona wybit
nych mężów wysuwa się na plan pierwszy 
nauczyciel królewiczów, historyk i geograf 
Jan Długosz {1415 -1480), autor dzieła "Cho-
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rographia Regni PoloniaeH, dokumentu pierw• 
szarzędnej wartości w nauce światowej". 

Nie małą sensację w świecie ówczesnym 
wywołał "T ractatus de duabus Sarmatiis". 
Miechowity, wydany w 1517 r. w Krako~ie. 

Dzieło to miało 10 wydań łacińskich, 4 wło

skie i 1 niemieckie. Wzbudziła praca Miecho
wity żywą polemikę, ponieważ autor ośmielił 
się przeciwstawić twierdzeniom Ptolomeusza, 
głosząc, że rzeki Europy wschodniej, jak Dniepr, 
Dźwina, Don i Wołga nie wypływają z "Ri
phei Mont es", lecz z jezior w krainie "płaskiej 

i moczarowatej". 
W XVI wieku 1800 studentów Polaków 

przewinęło się przez uniwersytet w Padwie. 
Wielu z nich odbywało podróże po szerokim 
świecie: jeździł Kretkowski, wojewodzie brze
sko-kujawski, do Egiptu i lndji, dotarł józef 
Struś z Poznania na dwór Solimana Wielkiego, 
czynił też "peregrynację" do Ziemi Świętej 
Radziwiłł Sierotka, a poeta-geograf Klonowicz, 
autor wydanego w 1611 r. "Flisa", podróży 
Wisłą "od Warszawskiego aż do Zielonego 
mostu gdańskiego", pisze w jednej ze swych 
poezyj: 

"A najwięcej nasz polski naród z przyrodzenia 
Rad pątuje, bo zawsze chuć ma do chodzenia ... 
Kiedy już przewie pewny gościniec do Rzyma, 
Nie zatrzyma go doma ni lato, ni zima. 
Zawsze mówi: W en, dalej! mknie do Kompostele 
Widzieć miasta, klasztory, szpitale i cele". 

Rycerski animusz wiódł Jana Tarnowskiego 
do Egiptu, Syrji, Grecji, a z wyprawą portu
galską na Maurów marokańskich. Wielkopolska 
rodzina Łaskich wydaje słynnych podróżników, 
ambasadorów, a Maciej Stryjkowski z własnych 
obserwacyj opisał Moskwę, Inflanty, Szwecję 
i nadbałtyckie kraje, gdzie "koń po brzuch 
w piasku tonie". Potem rzuciły losy tego nie
zwykłego podróżnika przez Bałkany na dwór 
sułtański, a gdy tam grożono posłom zesłaniem 
do Azji, Stryjkowski radował się temu, że po
zna nowe kraje. Dał Marcin Broniowski dru
kowany w Kolonji w 1595 r. opis Tartarji pe
rekopskiej. 

Wiek XVII wysuwa ciekawą postać Krzysz
tofa Arciszewskiego, admirała w holenderskiej 
służbie. Zdobywa on na Portugalczykach Bra
zylję, fortyfikuje Pernambuco, Bahię i Rio de 
Janeiro. Niebywałe też przygody miał Krzysz-
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tof Pawłowski z Krakowa, który przez Gdańsk 
dostał się do Lizbony, wziął udział w wyprawie 
portugalskiej do Indji Wschodnich, a ocalały 
jego listy stamtąd i z Mozambiku. Albo jak 
ciekawym typem był buńczuczny szlachcic ma
zowiecki Jan Chryzostom Pasek, który ~d Danji 
po Moskwę zdeptał i zjeździł Europę. 

Na widownię naukowości polskiej w końcu 
18 stulecia wysuwa się śpiżowa postać Stani
sława Staszica (1775-1826}. Ten wolnomyśl
ny ksiądz odbył podróże po Europie, zwiedził 
Szwajcarię i Włochy, był w Holandji, Francji 
i Austrji i pozostawił dzienniki podróży, gdzie 
"są wszędzie uwagi statystyczne, geologiczne 
i filozoficzne". Odbył też nie tylko podróże, 

lecz bardzo poważne badania naukowe w kraju. 
Rezultatem ich było dzieło "0 ziemiorództwie 
Karpatów", oraz mapa hypsometryczna pierwsza 
nietylko w Polsce, ale bodaj i w Europie. Do
robek naukowy Staszica miał to tnaczenie dla 
XVIII wieku, co Długosza dla XV. 

Długi, bardzo długi byłby szereg nazwisk 
wybitnych podróżników polskich z 18 wieku, 
że można tu wspomnieć Jana Potockiego "Po
dróż do Egiptu i Turek" i wiele innych. Lecz 
wreszcie nadchodzi straszliwy kryzys: upadek 
bytu politycznego, a z nim wygnania, depor
tacje i emigracja: zesłany na Kamczatkę w 1767 r. 
Maurycy Beniowski uchodzi z niewoli, rzuca 
postrach na ocean Wielki, gdzie do dziś na
zywają go: "The Wiking o f Pacific", zostaje 
władcą Madagaskaru a jego "Memoirs and tra
wels" (Londyn 1790) stają się 

sensacją ówczesnej Europy. 
Niezwykle ciekawą rolę od

grywają zesłańcy polscy na Sy-
berji: generał Kopeć bada ludy 
Kamczatki, czyni bogate zbiory 
etnograficzne, a opisy Syberji 
Chojeckiego, Ciecierskiego, Ma
szewskiego, Kobyłeckiego, Nie
mojowskiego, Giliera i tylu in
nych, których imię jest legion, to 
pierwsze wieści o tej krainie ka
torgi, nieraz wybornie syntetycz
nie ujęte. 

Gdy jedna grupa skazańców 
opracowuje naukowo Syberję, dru
ga bada Kaukaz: Gralewski pro
buje syntezy tej krainy, Trutyń - Ryc . tu. 

ski czyni studja geologiczne, Strumpf, Łapczyń
ski i Hryniewiecki - botaniczne. 

Światowej sławy doczekał się Paweł Edmund 
Strzelecki "Count Strzelecki a Polish nobleman 
and scientific traveler". Po upadku rewolucji 
listopadowej udaje się Strzelecki do Anglji, 
studjuje geologję i geografję w Edynburgu 
i Oxfordzie, podróżuje po obu Amerykach 
(1835-7), po Oceanji i lndjach Wschodnich 
(1837-9). Ląduje na wybrzeżach Australji, ba
da Alpy Australijskie, wydaje fundamentalne 
dzieło "Physical Deseription of New South 
Wales and Van Diemens Land", drugie dzieło 
wielkie, poświęcone Nowej Zelandji. Bawi dłuż
szy czas na Hawajach, określa wzniesienia 
Mauna Kea i Mauna Loa, zdejmuje plany 
wulkanów czynnych i wygasłych, a do redak
tora Hawaiian Spectatar pisze: "nauka nie po
winna nigdy ustawać w badaniu przyrody i jej 
przedziwnych zjawisk, które musi podziwiać, 

lecz znów badać i rozwiązywać zagadki". 
Rozbitek powstania styczniowego Jan Sta

nisław Kubary z Warszawy 27 lat spędza 

wśród wyspiarzy Polinezji, włada doskonale 
ich językiem, prowadzi znakomite badania et
nograficzne i etnologiczne dla Muzeum Gode
froy w Hamburgu. 

Długą listę naszych badaczów i podróżni
ków dawniejszych zamykaliby Stanisław Dunin
Borkowski, Aleksander ks. Sapieh.a, Wacław 
Rzewuski, wybitny orjentalista, Edward Ra
czyński, Adam Sierakowski, badacz krajów 

.. 

KRAJ OB RA Z MAZO WI ECK I. Fot H . Poddę/;Jski. 
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berberyjskich, Bronisław Piłsudski, badacz fol
kloru i języka Ainów, Przewalski i Grąbczewski 
znawcy Tybetu, Pamiru, Karakorum. Ignacy 
Domejko głośny ze swych prac w Chile, józef 
Warszewicz, badający w latach 1844 - 1853 
Amerykę Środkową, Ernest Malinowski, który 
budował transandyjską kolej na wysokości 

5.300 m. 

Wielkim umysłem geograficznym był W a
cław Nałkowski w Warszawie. 

Jest to zaledwie drobna cząstka nazwisk 
polskich zasłużonych nauce światowej w dzie
dzinie geografji. Nie małą też rolę odegrali 
polscy kapłani w pracach misyjnych po całym 
globie, a obecne, żyjące i pracujące, pokolenie 
nie jeden liść wawrzynu dołoży do tego wień
ca zasług i sławy, słusznie należącego się na
rodowi polskiemu, którego synowie, rzuceni 
przez losy na różne tereny lądu czy oceanów 
zawsze służyli wiernie nauce, kulturze i· tym 
wzniosłym hasłom, jakie porywały ich pełne 

altruizmu dusze. 

* * * 
Specjalnych kilka słów należałoby poswię

cić kartografji, która jest fundamentem geo
grafji, krajoznawstwa i podróżnictwa. Wydane 
w 1846 r. "Mappografja dawnej Polski" Rasta
wieckiego wymienia 424 dzieła kartograficzne, 
z których 176 obe]muje całą Polskę, 17 Wiei-

kopolskę, 14 Małopolskę, a inne Ukrainę, Lit
wę, Prusy i Kurlandję. Są też tam zaznaczone 
mapy hydrograficze, górnicze, kościelne. 

Z głośniejszych prac kartograficznych wspo
mnieć można mapę Polski Wapowskiego w po
czątku 16 wieku. Ostatni z Jagiellonów, Król 
Zygmunt August (t 1572) polecił wykonać wiel
ką pracę pomiaru całej Polski, chcąc wie
dzieć "jaki jest stan naszego państwa, nad 
którem Pan Bóg daje nam sprawować rządy". 
· Za panowania Zygmunta III (r. 1632) szty
chował słynne mapy gdańszczanin Hondius, 
a między innemi wykonał piękną mapę błot 

pińskich. Dopiero wiek 18 przyniósł nam wiel
ki Atlas Polski, wykonany przez Rizzi Zanno
niego na polecenie Ks. J. A. Jabłonowskieg-o. 

W roku 1790 Jan Śniadecki i Feliks Rad
wański wnieśli do Wielkiego Sejmu memorjał 

"0 Mappie Krajowej", którą projektowali wy
konać "z największą ścisłością" i przy po- · 
mocy "instrumentów z największą precyzją 

zrobionych". 
Rozbiór kraju zniweczył szeroko zakreślo

ny plan, a w czasach porozbiorowych prace 
kartograficzne prawie wyłącznie robili na na
szych ziemiach obcy. Dopiero odrodzona Pol
ska żywą na terenie kartografji rozwija dzia
łalność, żywą i bardzo owocną, jak tego do
wodzą wydawnictwa Wojskowego Instytutu 
Geograficznego, oraz "Atlasu" we Lwowie. 

RUCH REGJONALNY W POLSCE. 
O ZWIAZEK MUZEÓW REGJONALNYCH: odpowiada potrzebom całego naszego muzeal

nictwa wypada oczywiście negatywnie, gdyż 
Istnieje w Polsce jeden jedyny związek ta organizacja jest odpowiednikiem interesów 

muzeów pod nazwą "Związku polskich muze- muzeów tylko "historyczno- artystycznych", 
ów historyczno-artystycznych". Wedle "Pamięt- wśród których postulaty i program działalno
nika l i II Zjazdu Delegatów" tej organizacji ści zbiorów o typie krajoznawczym muszą zna
należało tu w 1922 roku (str. 12) sześć mu- l~ść się na dalszym planie. Nie zmieszczą się 
zeów krakowskich, sześć lwowskich, trzy po- w obrębie tak pojętego . związku coraz licz
znańskie, sześć warszawskich, dwa wileńskie, niejsze mniejsze muzea regjonalne, obejmujące 
ponadto muzea w Płocku, Przemyślu, Sando- czy powiat cały czy też jedną miejscowość, 
mięrzu, Toruniu, Grodnie i Zakopanem. Za- nie mówiąc już o tern, iż muzea przyrodnicze 
tern zbiory w stolicy i w wielkich miejskich wogóle pozostają raz na zawsze poza nawi.a:.. 
ośrodkach kulturalnych w łącznej liczbie 23 sem. 

obok sześciu muzeów z mniejszych centrów Może nie nadeszła Jeszcze odpowiednia 
prowincjonalnych, w tern np. zakopiańskie ty- ; pora do rozszerzenia podstaw muzealnego 
pewe--regjon-aliie-.--- -- · ------- związku, sądzę jednak, iż powoli trzeba przy-

Pytanie, czy obecna konstrukcja Związku gotowywać grunt dla koncepcji połączenia 
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wszystkich bez wy}ątku muzeów poiskich w je
dną całość. 

Tak jak zorganizowały się muzea "histo
ryczno-artystyczne", tak samo powinny wejść 
w ściślejszy z sobą kontakt muzea przyrodni
cze, oraz regjonalne. 

Przyszłą ogolno - polską organizację wy
obrażam sobie tylko w podziale na sekcje, 
wytyczną zaś podziału będzie treść, zadania 
i cele czyli program działalności poszczegól
nych muzealnych instytucyj. 

Polityka i organizacja muzeów jest wszę

dzie jednakowa w najogólniejszych zarysach. 
jednak w tych zasadniczych ramach występuje 
silne zróżniczkowanie programowe. Co inne
go g~lerja sztuki, co innego muzeum przyrod
nicze; inny zakres działania muzeum etnogra
ficznego w stolicy, a inny na prowincji; inny 
zasiąg zbiorów instytucji centralnej, a inny re
gjonalnej. Te i różne niewyliczone odrębno

ści bez uciekania się do sztucznego "szuflad
kowania" jasno wykazują, że w obrębie ogól
nego związku nieodzownie powstaną sekcje. 

Możliwe, że taki podział nie będzie się od
bywać wedle szablonowego schematu. Mu
zeum Krajoznawcze może mieć np. wiele po
krewieństw ze stołeczneroi zbiorami etnogra
ficzneroi lub przyrodniczemi, natomiast niczero 
się nie wiązać z wielkomiejską galerją sztuki. 
Naodwrót jakaś typowo regjonalna kolekcja 
obrazów i rzeźb w poważnej ilości może mieć 

o wiele więcej wspólnych nici z muzeum ar
tystycznem, mz krajoznawczo - regjonalnem. 
A zatem nie powinno się z góry wykluczać 
możliwości, iż jedna i ta sama instytucja wej
dzie w skład dwóch, nawet trzech sekcyj za
leżnie od swojej treści. 

Poza zorganizowaniem się muzeów przy
rodniczych, utworzenie związku muzeów regio
nalnych uważam za poważny krok ku zjedno
czeniu. O ich organicznem powiązaniu trze
ba już teraz pomyśleć, choćby tylko ze wzglę
du na ich obecną liczbę i narastanie nowych. 
Dobrze i silnie ukonstytuowane wejdą w przy
szłości jako gotowa już sekcja do ogólno
polskiego zrzeszenia, które oby kiedyś w myśl 
zasad wszędzie przyjętych doczekało się pań
stwowej generalnej dyrekcji muzeów jako je
dnolitej opiekuńczej władzy. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że utworzenie 

organizacji, łączące} wszystkie nasze muze:l 
o typie regjonalnym i krajoznawczym, także 

nie jest łatwe i dokona się powoli. Widzę je
dnak znakomity punkt wyjścia jako · zaczątek 
unji, który może być najprędzej urzeczywist
niony. 

Tym ogniskiem ruchu mogą się stać mu
zea krajoznawcze, należące do P. T. Kr., 
chlubny dowód pożytecznej i trwałej działal

ności oddziałów. Skoro w składzie Rady Kra
joznawczej dla tego specjalnie celu powstała ko
misja muzealna jako fachowy organ naczelny, 
krok taki przysłuży się walnie naszemu mu
zealnictwu prowincjonalnemu, a ruch krajo
znawczy otrzyma znowu fundamentalne pod
łoże. 

jestem przekonany, że silna organizacja 
P. T. Kr. wywarłaby dodatni wpływ na przy
śpieszenie związku polskich muzeów regjonal
nych, t. zn. na przymknięcie się do unji tak
że i tych muzeów, które nie są własnością 

P. T. Kr. Związek taki nie byłby oczywiście 
poddany P. T. Kr., przeciwnie musiałby być 

od niego niezależny, jasna jednak rzecz, iż 

posiadacz kilkunastu muzeów krajoznawczych 
odgrywałby w nim wybitną rolę jako zwarta 
całość. I nietylko f jako właściciel licznych 
zbiorów, ale i jako właściciel pisma: "Ziemia" 
bowiem byłaby wówczas oficjalnym organem 
zrzeszenia, a gdyby nawet przyszłość pozwo
liła założyć osobne czasopismo muzealne, to 
i tak nasz dwutygodnik miałby materjału 

z prowincjonalnych instytucyj pod dostatkiem. 

Czy rozpisywać się o korzyściach współ

pracy w kierunku podniesienia muzealnictwa, 
w sprawie ujednostajnienia wytycznych zasad, 
obrony interesów małych muzeów lub podzia
łu terytorjuro Rzeczypospolitej na strefy dzia
łalności, wyboru ośrodków i wiązania niby 
siecią z wielkieroi centrami kultury? Zostawmy 
to narazie w sferze rozważań, gdyż to rzecz 
obszerna i przeróżne pomysły dopuszczająca. 

}uljusz Zborowski. 

PARĘ SŁÓW O WITKIEWICZU 

I O ZAKOPANEM. 

5 kwietnia 1915 roku zdała od swoich, znisz
czony chorobą, która oddawna toczyła jego or
ganizm, zmarł Stanisław Witkiewicz. Do kraju, 
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deptanego przez zaborcze armie biegły wszyst
kie jego myśli przedśmiertne i całe czucie duszy 
gorącej przeq skonaniem. Nasłuchując pilnie 
w zgiełku bojowym Europy odg-łosów z polskiej 
ziemi, odszedł w udręce oczekiwania. · 

Wkrótce minie lat dwanaście, jak te· oczy, 
sięgające do najgłębszej treści każdej sprawy 
przestały patrzeć. Stanisław Witkiewicz był 

polskim żołnierzem chociaż karabinu nie nosił 
i nie walczył na żadnym froncie. jeg(} broń 
była potężniejszą niż burzące działo i dotkliw
szą, niż Óstrza bagnetów, jego bronią było 
słowo. 

Sam malarz, pisał o sztuce, zdobywał dla 
niej nieznane krainy piękna i walczył o jej 
prawa. 

Słowa jego książek, krytycznych artykułów, 
opowiadań, zrodzone na głębokościach my•Hi 
rozpromienione żarem uczuć szły po zi~mi pol
skiej jak zdobywcze armje, bijąc w serca i zwy
ciężając mózgi. Należał do tych zastępów ry
cerskich zwartych jak skała, odwiecznych jak 
naród co bronią niestrudzenie bez spoczynku 
twierdzy, nigdy przez nikogo nie zdobytej: 
skarbu duszy polskiej. 

· Żołnitrz wybrany chociaż bez munduru wal
czył do końca o całość granic Polski, wew
nętrznej tej Polski, którą każdy z nas w sobie 
nosi. 

·Broniąc różnych spraw i ludzi stoczył nie
jedną wielką bitwę wygraną, gdzie druzgotał 
przeciwników i otwierał oczy tłumów . na nie
zrozumiale 'dla. nich przedtem piękno. Chcemy 
tutaj · przywołać w · pamięci jedno z jego . wiel
·kich zwy~ięst~, w którem talent Witkiewicza 
pisarza przejawił się najdobitniej i które_go wy
niki świadczą o zasługach jego dla Zakopanego 
i Zakopiańszczyzny; Dzisiaj niema w Po1sce nie
ledwie dziec.ka, któreby nie słyszało o Zako
panem; chociaż - nie tak dawno jeszcze, było 

o riiem głucho. 

Zjeżdżali coprawda pojedyńczo ludzie nau
ki aby badać skalne szczyty, przychodzili ucze
ni, zbierający podania i melodje ludU tatrzań
skiego, czy też poeci, usiłujący pojąć piękno 

gór.skieg9 krajobrazu. 

T e początki badań z pierwszej polowy ubie
głego stulecia, tak dla nas dzisiaj odległe cza
sem i duchem, wiadome nielicznym specjalistom 

178 

to prace Staszyca i Kolberga pisma Poła iub 
Goszcżyńskiego. 

Dopiero ubiegłe pięćdziesięciolecie podało 
szerokim masom wieść o Zakopanem, stolicy 
państwa Tatrzańskiego znalazłszy tutaj siedlisko . 
przebogatej twórczości ludowej, budowniczej 
i zdobniczej i źródło prastarej mowy i melodji. 
Teraz dopiero zjawili się ludzie, którym udało 
się pojąć do głębi istotę piękna i ocenić świet
ność skarbów sztuki, ukrytych w zakopiańskiej 
dolinie. Udało im się to dlatego, że nie pa
trzyli na te skarby suchym okiem badacza ro
biącego inwentarz naukowy, ani pysznym wzro
kiem lichego artysty, który szuka motywów 
lecz, że potrafili stanąć obok ludzi tamtejszych 
równi im; podejść do piękna natury i sztuki 
z nieśmiałością serc i że zbratawszy się naj
serdeczniej ze sprawą swoich dociekań, stali 
się jej niewolnikami. 

Ten stosunek zdecydował o zwycięstwie. 

Dr Chałubiński, Dr Matlakowski, Pp. Dem
bowscy z niesłychanym pietyzmem i trudem, 
gromadząc okazy, robiąc rysunki i fotografje, 
poznali najdokładniej budownictwo i zdobnictwo 
ludowe na Podhalu; równolegle prowadząc studja 
nad gwarą góralską. 

Wynikiem ich mozolnych poszukiwań, za
wartych w kilku dziełach drukowanych, stała 
się doniosła świadomość, o odnalezieniu zupeł
nie nowych form sztuki, t. zw. Zakopiańskiego 
stylu. 

Przejawił się ten styl we wszystkich bu
dynkach góralskich i wszystkich rzeczach ich 
codziennego użytku, okazało się, że prosty 
chłop góralski ma smak wytwornego artysty 
i potrzebuje piękna silniej, niż najbardziej cy-
wilizowany bogacz. Zwykłym kozikiem żłobi 
w drzewie tysiączne ozdoby, pokrywa niemi 
belki, drzwi, łyżki, łyżniki, skrzynie, upiększa 
wszystko, co na sobie nosi, od kierpców do 
kapelusza. Mówiąc zaś używa języka, który 

-jest prastarą polską mową, _zachowaną w całej 
czystości i mocy. 

W ten świat pierwot.ny, kipiący bogactwem 
form różnorakiego artyzmu, los _.aniósł Stani

-sława Witkiewicza. Świąt ten poznany już i na
' leżycie oceniony, czekał na wielkiego pisarza, 
któryby potrafił głosem entuzjazmu, potęgą 
talentu, siłą uniesienia, rozgłosić szeroko tę 
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dobrą nowinę i zdobyć serca mas dla zako
piańskiego piękna. 

Zrobił to Stanisław Witkiewicz. 
Jego dwie książki: "Na Przełęczy" i "Z Tatr" 

są ewangelją tej górskiej sztuki, pomnikiem 
wspaniałym mowy i hymnem na chwałę piękna, 
prostoty i szczerości. Zawarł on w nich entu
zjazm młodego i gorącego serca, z przenikli
wością krytycznego umysłu; podziw artysty 
i wybredność wytwornego smakosza. Wywołał 
obraz życia zakopiańskiej doliny, gdzie prze
trwały nieskażone, w całej czystości i prastara 
mowa i odwieczne zwyczaje budowania czy 
zdobienia i dawne melodje, wygrywane na za
pomnianych instrumentach. 

Mając te gotowe formy stylu polskiego, 
chciał Witkiewicz stworzyć jego dalszy rozwój, 
stosując te wzory do współczesnego budow
nictwa. Sam tworzył plany domów mieszkalnych 
osobiście doglądał ich budowy i walczył o wpro
wadzenie zakopiańskiego stylu do miejscowej 
szkoły przemysłu drzewnego. 

Styl zakopiański, został już dawno uznany, 
5tał się poszukiwany, nawet modny. 

Dzieła Witkiewicza będą zawsze nieśmier

telnym pomnikiem rzeczy najwznioślejszej, za
chwytu duszy ludzkiej przed pięknem i sztuką. 

Maciej Masłowski. 

REGJONALNE CZYTANKI SZKOLNE. 

W Nr 7 i 8 "Gazety Podhalańskiej" z r. b. 
zamieścił p. Juljusz Zborowski artykuł "W spra
wie szkolnej czytanki podhalańskiej". Nawią

zując do wezwania Stanisława Witkiewicza 
w "Na Przełęczy", wzywa autor do wprowa
dzenia do szkół na góralszczyźnie "nauki o Pod
halu". Autor z całą słusznością wywodzi, że -
jak dziecko podhalańskie powinno ze szkoły 
wynieść dokładniejszą znajomość ziemi pod 
Tatrami i jej stosunku do całego terytorjuro 

• Rzeczypospolitej- tak szkoła na Pomorzu ma 
na celu zaznajomić dokładniej młodzież z Po
morzem, szkoła śląska ze Śląskiem, kujawska 
z Kujawami i t. d. 

Taka praca dla szkoły musi być nie doraź
nym wyborem, ale nową pracą, podjętą przez 
literaturę i naukę polską z myślą o dziatwie. 

Projekt przedstawiony znajduje już rtaliza
torów. Na Śląsku zajął się tern zagadnieniem 

koi. Gustaw Morcinek ze Skoczowa, w Wat• 
szawie dr J. Gołąbek, w Toruniu dr Tync. 

W Nr 2 "Miesięcznika Pedagogicznego" 
z r. b. kol. Gustaw Morcinek, członek Zarządu 
Sekcji Powszechnych Uniwersytetów Regional
nych Z. P. N. S. P. porusza sprawę czytanek 
regjonalnych w artykule p. t. "0 potrzebie no
wych czytanek szkolnych". 

Prawdopodobnit nowy rok szkolny przy
niesie nam nowe czytanki regjonalne. 

POWSZECHNE UNIWERSYTETY REGJO
NALNE 

organizuje w tym roku Związek Polskiego Nau
czycielstwa Szkół Powszechnych w Sando
mierzu i Zakopanem. Kurs w Sandomierzu 
poświęcony będzie historji 1 egjonalnej a wy
kładać będą (1-13 sierpnia): 

1. Prof. Dr. Wł. Antoniewicz: "Prehisto
ria ziemi sandomierskiej". 

2. Doc. Dr. St. Arnold: "Osadnictwo zie
mi sandomierskiej". 

3. Dr. R. Mochnacki: "Fizjografia histo
ryczna Sandomierza". 

4. Doc. Dr. St. Arnold: "Dzieje średnio
wieczne ziemi Sandomierskiej". 

5. Dyr. ]. Siemieński: "Udział ziemi san
domierskiej w życiu sejmowem i sejmikowem 
Polski". 

6. Dr. Friedberg: "Historja rodów ziemi 
sandomierskiej". 

7. Dr. K. Konarski: "Województwo San
domierskie w XIX wieku". 

8. Dr. St. Lorentz: "Zabytki sztuki w San
domierzu i okolicy". 

Kurs w Zakopanem posw1ęcony będzie 
Podhalu, a wykłady przyrzekli (10-23 lipca): 

1. Prof. Dr. W. Goetel: "Krajobraz Pod
hala". 

2. Prof. L. Płoszewski: "Literatura Pod
halańska". 

3. Prof. Dr. J. G. Pawlikowski: "Podhale 
dawniej i dzisiaj". 

4. Prof. W. Skoczylas: "Sztuka podhalań
ska". 

5. P. St. Mierczyński: "Muzyka na Podhalu". 
6. Prof. Dr. M. Sokołowski: "Tatry jako 

park narodowy". 
7. Prof. Dr. K. Nitsch: "język ludowy 

Podhala". 
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a. Dyr. S. Udziela: "Etnografia Podhaia';. 
9. Profesor M. Limanowski: "Witkiewicz 

Podhale". 

WYCIECZKI REGJONALNE, 

źorganizowane przez Sekcję Powsz. Uniw. 
Regjonalnych, odbędą się: 

1. Etnograficzna na Huculszczyznę (24-
30 lipca). 

2. Geobotaniczna na Pomorze (lÓ- 16 
sierpnia) • 

. Zapisy na wykłady i wycieczki przyjmuje 
w Warszawie, ul. Wspólna 23 Kancelaria Sekc. 
Powsz. Uniw. Regionalnych. 

PODRĘCZNIK DLA MUZEÓW REGJONAL
NYCH 

jest w opracowaniu przez grupę fachowców 
z poszczególnych działów nauki. 

ALEKSANDER JANOWSKI. 

POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE. 

Rządy zaborcze rugowały ze szkoły naszej 
wszelkie wiadomości o Polsce, geografia i hi
storia kraju były z programów wykreślone 

a w sercu i pamięci narodu starano się za
trzeć nawet wspomnienie Polski. 

Był to zamiar nad siły zaborców. Gnębio
ne niewolą społeczeństwo porywało się do 
heroicznych czynów zbrojnych, a jednocześnie 
toczyło walkę obronną na terenie życia du
chowego. 

Z takiej instynktownej samoobrony naró
dowej powstało krajoznawstwo polskie. Po
ćzęło się ono z tęsknot za wolnością, a roz
wijało się na tle miłości do ziemi rodzinnej. 

Gdy bowiem testament wieszczów naszych 
kazał nam ponieść mękę za odkupienie wol
ności ludów Europy, i to miało być pokarmem 

Ryc. 125. PRUT W TATAROWIE. 
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łaknących swobody naszych dusz, to krajo
znawstwo do walki o samoobronę narodową 
wprowadziło ńowy, a pełen żywotności, mo
tyw: czerpania odporności ze ścisłego związa
nia ludu z ziemią. 

Helleński mit o Anteuszu, zyskującym siłę 
swą z dotknięcia się do matki- Ziemi, był 

w tym wypadku realizowany przez pionierów 
naszego krajoznawstwa. Ciekawą jest rzeczą, 
że w językach zachodnio-europejskich nie spo
tykamy wyrazu, któryby odpowiadał naszemu 
pojęciu "krajoznawstwa", jest to zro~umiałe, 
że wolne ludy nie interesowały się tak żywo 
tern zagadnieniem, które jednak miało nader 
doniosłe znaczenie dla ludu w niewoli. Cie
kawą też jest rzeczą, że nawet południowa 

część Polski, ciesząca się pozorami złudnej 
wolności pod berłem Habsbur
gów, nie rozumie i nie odczuwa 
idei krajoznawczej, utożsamiając 
ją z turystyką, a tę turystyka sta
wiając poprzed ideą krajoznaw
stwa. 

jak tedy określić, jak zsyn
tetyzować ideę krajoznawstwa, 
co jest jej linją naczelną? 

Celem, do którego dąży kra
joznawstwo, jest miłość ziemi ro
dzinnej i z tej miłości idąca siła 
ożywcza narodu. 

Środkiem zaś do osiągnięcia 
powyższego celu jest poznaw;,mie 
ziemi. "T e m głębsza miłość, im 
głębsze poznanie", to słuszne 
słowa Leonarda da Vinci. 

Fot. St . Radomski. Kiedy w 1906 roku, zdezor-



http://sbc.wbp.kielce.pl/

jentowana wojną i wybuchem re
wolucji biurokracja carska, grała 
na strunie liberalizmu, nie czy
niono zbyt wielkich ograniczeń 

prawu stowarzyszeń i związków, 
a nawet dość hojnie szafowano 
ich legalizacją. Wiele stowarzy
szeń społecznych zostało wtedy 
zatwierdzonych, a między inne
mi w październiku 1906 r. za
twierdzono też statut Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. 

Statut nakreślił dwie linje: 
gromadzenie danych naukowych 
i szerzenie wśród szerokich mas, 
a zwłaszcza wśród młodzieży 

wiadomości o kraju. Ostatni 
punkt będzie całkowicie zrazu- Ryc m. 

miały, gdy się zważy, że założy-

cielami towarzystwa byli przeważnie nauczy
ciele. 

Zaraz też rozpoczęto prace badawcze i po
pularyzacyjne. Prace te nie mogły się zam
knąć tylko w stolicy, a że statut dawał pra
wo otwierania oddziałów prowincjonalnych, 
przeto wkrótce obszar Królestwa Kongreso
wego pokrrł się siecią oddziałów, które prace 
krajoznawcze prowadziły we wszystkich waż
niejszych ośrodkach życia umysłowego. · Nie
stety statut zastrzegał działalność tylko na 
obszarze 10 gubernij Kongresówki; natomiast 

Ryc. 126. JEZIORO CHODECKI!'. 

WYBRZEŻE BAŁTYKU POD ORŁOWEM. Fot. J Bulhak. 

nasuwała się możliwość zapraszania członków 
korespondentów wszędzie tam, gdzie jednostka 
lub zbiorowość polska zaznaczała się wybitnie 
i w ten sposób została nawiązana łączność 

idei ponad wszelkimi kordonami zaborców. 
Zarząd Towarzystwa przyjął sobie znak 

korporacyjny bardzo śmiały, jak na rok 1907: 
oto połączył herby Poznania, Krakowa i War
szawy wspólną stalową obręczą, jako symbo
lem nierozerwalności ziem polskich, jako za
powiedzią przyszłego połączenia, co~ po wszyst
kie czasy było marzeniem pokoleń porozbioro

Fot . Niekrasz . 

wych, lecz zdało się gdzieś bar
dzo, a bardzo dalekiero od rea
lizacji. 

Lata od 1907-1913 to naj
pomyślniejsze lata w pracach to
warzystwa. Powstaje wiele sek
cyj i komisyj, jak: Komisja Fizjo
graficzna, Komisja Ochrony Przy
rody, Sekcja Miłośników Warsza
wy, Sekcja Miłośników Gór, Ko
misja Wydawnicza, Sekcja Po
oularyzacji Krajoznawstwa wśród 
młodzieży, Sekcja Muzealna, gro
madzi się specjalna bibljoteka kra
joznawcza, przezroczarnia, zbio
ry fotograficzne, rozpoczyna się 

wydawanie "Ziemi", potem Ko
misja Fizjograficzna przejmuje 
"Pamięfnik Fizjograficzny" . Sze-
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snasc1e muzeów prowincjonalnych powstaje 
przy oddziałach prowjncjonalnych, przeszło 

miljon pocztówek popularyzuje piękno Polski; 
przewodniki; mapy, monografje wydawane są, 
mimo ograniczonych środków. 

Wojna wstrzymała działalność twórczą T o
warzystwa. W ciągu jednak lat wojennych T o
warzystwo oJ;"ganizuje i prowadzi Komisję O
światy Pozaszkolnej, która tysiącom dzieci 
i młodzieży wypełnia czas wolny pouczające

mi rozrywkami w epoce, gdy dookoła stolicy 
płoną wsie i grzmią armaty. 

Po wojnie praca krajoznawcza w Warsza
wie nie ustaje, natomiast na prowincji tempo 
jej słabnie: rozgrabiono muzea, rozbiegli się 
ludzie. Powstają jednak oddziały na obszarzP. 
całej Rzeczypospolitej, gdy przed wojną były 

one tylko w Kongresówce. "Pamiętnik Fizjo
graficzny" przyjęło Towarzystwo Naukowe 
Warszawskie, gdzie zamarł. "Ziemię" po przer
wie wojennej wskrzeszono, przybył organ kra
joznawczy dla młodzieży "Orli Lot", powstają 
przy szkołach "Koła Krajoznawcze Młodzieży". 

Ostatni rok sprawozdawczy (1926) wyka
zuje 4285 członków, na odczytach zgromadzo
no 5000 osób, na wycieczkach 4396. Muzea 
krajoznawcze zwiedziło 1757 osób, przez wy
stawy przesunęło się 40678, a z noclegów 
w naszych schroniskach korzystało 15400 osób. 
W tych cyfrach nie są ujęto prace kół mło
dzieży. 

Do rozwoju idei krajoznawczej przyczyniły 
się bardzo nasze odczyty radjowe, · jak cykle: 
"Co każdy o Polsce wiedzieć powinien?", 
"0 Polsce współczesnej", wykłady dla matu-

rzystów i "Najciekawsze szlaki wycieczkowe 
w Polsce". 

Przy Towarzystwie urządzono "Poradnię 

wycieczkową", dającą wszelkie informacje 
zgłaszającym się po nie. 

Utworzyło Towarzystwo schroniska i go
spody wycieczkowe w Warszawie, Krakowie, 
Wilnie, Pucku, Zakopanem, Sandomierzu, 
Kielcach, Ojcowie i Grudziądzu. Obecnie 
przystępuje do budowy własnego gmachu Od
dział Kujawski we Włocławku, a wznosi się 

też nowe schronisko nad Świtezią. 
Stara się też Towarzystwo nieść pomoc 

badaczom naukowym, ułatwiając im zdobycie 
kwater, podwód, a w schroniskach swoich ·wy
znaczając !ipęcjalne pokoje do dyspozycji nau
kowców, delegowanych na tereny do badań. 

Wielostronna, a tak pożyteczna działalność 
Polskiego Towar:.zystwa Krajoznawczego gorą
co podejmuje i prowadzi państwo twórczą ro
botę, opartą na uko~.:haniu ziemi rodzinnej. 
Jak o wyniki tej pracy Artur Górski kreśli 

wskazania: "Samo poznanie to dopiero począ
tek pracy. Jej ciąg dalszy to poznanie nie
tylko tego co na ziemi, ale i tego, co pod 
ziemią złożyła przyroda i prehistorja. Jej ciąg 
dalszy to stworzenie muzeów prowincjonal
nych z dokładnym obrazem życia tej ziemi 
w zakresie przyrody, etnografji, kultury mater
jalnej i duchowej, historji, statystyki, gospo
darstwa krajowego. jej zasiąg spraw to rezer
waty przyrody większe i mniejsze. Praca to 
olbrzymia i dłużąca się na pokolenia. Ale jej 
istotą, duszą jej duszy jest miłość. Miłość 

Ziemi Rodzinnej. Gdy ta się zbudzi i wstanie, 
wszystko inne będzie jej przydane". 

SPRA WY TOWARZYSTW A. 

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towa .. 
rzystwa Krajoznawczego w d':'iu ~4 kwietni~ 
1927 r. w Krakowie. Otwarcie ZJazdu w sah 
Związku Młodzieży Chrześcijańskiej (Polska 
Y. M. C. A.) dokonał Prezes Rady Głównej 
P. T. K. p. Aleksander Janowski, witając ze
branych i gości w prastarym Grodzie - Kra
kowie. 

Na przewodniczącego Zjazdu zaproszono 
p. prof. Ludomira Sawiekiego z Krakowa, na 
asesorów pp. Smoluchowskiego Tadeusza z Po
znama i kpt. Bindera z Grudziądza. Na sekre-
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tarza p. W. S. Laskowskiego Tnsp. Szk. z San
domierza. 

Przewodniczący udziela głosu vice-Prezy
dentowi m. Krakowa p. Sznajdrowi, który wita 
zjazd Delegatów imieniem miasta oraz vice
Kuratorowi O. S. Krakowskiego p. Przyjem
skiemu, który witając zjazd podkreśla scisłą 
łączność Pol. Tow. Krajoznawczego z działal
nością władz szkolnych. 

Z kolei Prezes Tow. Tatrzańskiego inż. 
Czerwiński wita imieniem tegoż T o warzystwa 
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i wskazuje na styczność współpracy Tow. Kra
joznawczego i Tow. Tatrzańskiego. 

Na zjazd Delegatów przybyli przedstawi
ciele następujących oddziałów: Białegostoku, 
Bydgoszczy, Grudziądza, Kalisza, Kielc, Kra
kowa, Łodzi, Lublina, Nowogrodu Łomżyń
skiego, Ostrowca, Piotrkowa, Poznania, San
domierza, Siedlec, Torunia, T amaszowa Mazo
wieckiego, Warszawy, Włocławka. 

Sprawoil;danie z działalności Rady Głównej 
P. T. K. za rok 1926, przedstawia Prezes 
p. ' Aleksander Janowski. 

Towarzystwo posiada 32 oddziały z liczbą 
członków około 5.000. W ciągu roku sprawo
zdawczego Towarzystwo zgromadziło na od
czytach 9.267 osób, na wycieczkach 4.396, 
Muzea towarzystwa zwiedziło 1.757 osób, 
a przez urządzane wystawy: "Piękno Polski" 
w Warszawie i przyrodnicżą w Łodzi przewi
nęło się 40.678 osób. Wielkie ułatwienia dla 
wycieczek daje istniejąca przy Towarzystwie 
poradnia wycieczkowa oraz liczne schroniska 
wycieczkowe: Warszawa, Kraków, Zakopane, 
Q jców, Sandomierz, Wilno, Grudziądz, Olkusz, 
Zywiec, Zawoja, które dają wielką pomoc wy~ 
cieczkom. Ze schronisk korzystało 15.400 osób. 
Ogółem w pracach Tow. Krajoznawczego brało 
udział do 200 tysięcy ludzi. 

T owarzyst"YO wydaje czasopisma: "Ziemia", 
" Orli Lot" , "Zycie Włocławka i okolicy". 

Zamierzania na rok bieżący są: l) budowa 
schroniska nad Świtezią; 2) wywieszenie na 
dworcach map z zaznaczeniem najbliższych 
punktów wycieczkowych; 3) rozwinięcie pracy 
krajoznawczej wśród młodzieży; 4) uporządko~ 
wanie Muzeów krajoznawczych. 

Dzięki uzyskaniu od władz kolejowych 
wolnego przejazdu raz na miesiąc dla Rady 
Głównej, dokonywana będzie inspekcja krajo
znawcza oddziałów pod przewodnictwem pa
na Kłoski. 

Budżet Rady Głównej P. T. K. referuje 
p. Dyrektor Stanisław Lewicki. Po sprawo
zdąniach, które przyjęto bez dyskusji, Przewo
dniczący zaproponował lO-minutową przerwę, 
w czasie której dokonano zdjęcia fotograficz
nego uczestników Zjazdu. 

Po przerwie przystąpiono do odczytania 
wniosków Rady Głównej. Wnioski te referuje 
p. Al. Patkowski. 

l. Przez aklamację przyjęto wniosek na
. stępuj ącej treści: "Zatwierdzając uchwały Zja
zdu jubileuszowego P. T. K. z okazji dwu
.dziesto-lecia, Zjazd Delegatów, w uczczeniu 
zasług, . jednomyślnie uchwala mianować panów 
Aleksandra Janowskiego, Kazimierza Kulwiecia, 
Mikołaja Wiszniekiego z Warszawy, Michała 
Rawitę-Witanowskiego z Piotrkowa, Tadeusza 
Włoszka z Kielc członkami honorowymi T o
warzystwa". 

2. W sprawie wniosku udziału P. T. K. 

Ryc. 128. WALNY ZJAZD DELEGATÓW P. T. Kr. W KRAKOWI E. Fot. H . Poddtrbski . 
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w Związku Pol. Tow. Turystycznych podnie
siono kwestję nazwy Związku Tow. Turystycz
nych i Krajoznawczych. 

Po dłuższej dyskusji, w której oprócz re
feren~a zabierali głos pp. Al. Janowski, por. 
Lewando~ski, kpt. Binder, Fiedler i inni przy
jęto wniosek w następującej redakcji: 

"Zjazd Delegatów P. T. K. uznając za 
wskazaną koordynację wysiłków dla wzmożenia 
pracy na polu krajoznawstwa i turystyki uchwala 
zgłosić udział P. T. K. do Związku Polskich 
Towarzystw Turystycznych, z tern: aby w ob
rębie pomienianej federacji krajoznawstwo zo
stało należycie uwzględnione i nienaruszona 
została rola dotychczasowa i kierunek Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego". 

3. W sprawie wniosku dotyczącego termi
nologii terytorjów zabi_erają glos panowie: 
prof. K. Nitsch, M. R. Witanowski, Fiedler 
i Janowski. W wyniku narad postanowiono 
sformułowany wniosek ogłosić w prasie. Wnio
sek przyjęty brzmi: "Wobec mylnego używa
nia obecnie terminów: Małopolska i Wielkopol
ska, co nie pokrywa się ani z geograficzneroi 
a.ni z historyczneroi podstawami, lecz nadaje 
SH( dawnym zaborom, Zjazd Delegatów uchwala 
używać terminów Województw południowych 
lub zachodnich, względnie centralnych, zamiast 
nazw Małopolska lub Wielkopolska w pojęciu 
zaborów". 

· 4. Wniosek w sprawie Ligi Ochrony 
Przyrody wywołał dłuższą dyskusję w następ
stwie której przyjęto wniosek: 

"Zjazd Delegatów P. T. K. upoważnia Radę 
Główną do zgłoszenia przystąpienia do Ligi 
Ochrony Przyrody w formie, jaką przewidywać 
będzie statut Ligi, z tern, aby każdy członek 
P. T. K. był jednocześnie członkiem Ligi 
Ochrony przyrody". 

5. Wnioskowi w sprawie tworzenia sekcji 
Miłośników miast przeciwstawia się p. Pietra
szewski (Sandomierz) że względu na indy:
widualne warunki poszczególnych miast i że 
np. podobne próby na ter~nie Sandomierza 
skutków żadnych by nie dały. Stanowisko to 
popiera przewodniczący prof. Sawicki. 

Po przemówi~niu refere~ta, który podtrzy
muje wniosek R. G. i k!lku innych mówców, 
którzy wprowadzili zmiany redakcyjne przyjęto 
wniosek w następującej postaci: 

"Zjazd Delegatów P. T. K. uznając za ko
nieczne wzięcie żywszego udziału członków 
w gospodarce miejscowości, szczególniej zasłu
gujących na opiekę i ochronę, wzywa oddziały 
do zakładania Sekcji Miłośników tych miejsco
wości na terenie swojego działania i poleca 
Radzie Głównej P. T. K. opracowanie regula
minów oraz programów pracy". 

Następnie zarządzono przerwę w obradach 
celem zwiedzenia Wawelu pod kierunkiem 
Kustosza p. Dr. Marjana Morelowskiego. Ucze
stnicy zwiedzili części zamku, których jeszcze 
publiczność nie zwiedza oraz wystawę Arasów. 
Po zwiedzeniu uczestnicy złożyli na odbudowę 
Wawelu 107 Zł. 8 gr. O godzinie 16-ej roz
P?częto dalszy ciąg obrad, którym przewod
mczył p. Seweryn Udziela. 

Rozpatrywano wnioski Oddziałów: toruń- _ 
skiego w sprawie zmiany składki członkow
skiej, sandomierskiego w sparwie zmiany arty
kułów statutu określających kwestję majątku 
Towarzystwa, oraz warszawskiego w sprawie 
opodatkowania oddziałów na budowę domu 
krajoznawczego w Warszawie. 

W dyskusji nad wnioskami zabierali głos 
pp. Adamowicz, Janowski, Fiedler, kpt. Binder, 
Padechowicz, Pietraszewski i inni. 

W związku ze zgłoszoneroi wnioskami od
działów uchwalono następujące rezolucje: 

1. Zjazd Delegatów P. T. K. uznając za 
słuszną rewizję paragrafów statutu, określają
cych wysokość składki członkowskiej poruszaną 
we wniosku oddziału toruńskiego, wzywa Radę 
Główną do rozpatrzenia i przedłożenia konkret~ 
nego wniosku w tej sprawie na najbliższy 
zjazd delegatów. 

2. Wobec wycofania wniosków oddziału 
sand?~ierski_ego pr~ez upoważnionego przed
stawiciela,_ ZJazd delegatów przeszedł do po
rządku dziennego nad propozycją zmian tytułu 
własności w statucie P. T. K. 

3. Zjazd delegatów uznaje za słuszne wziąć 
pod uwagę wnioski oddziału warszawskiego 
w sprawie budowy domu P. T. K. w Warsza
wie, traktować je jako apel do oddziałów 
i przekazać Komisji Budowy Domu P. T. K. 
przy Radzie Głównej w Warszawie. 

~· ~ja~d dele~atów przyjmuje do zatwier
dzaJącęJ w1adomosci uchwałę oddziału piotr
kowskiego, mianującą członka honorowego To
wa~zystw~ p. Michała Rawitę-Witanowskiego, 
dozywotmm Prezesem Oddziału Piotrowskiego. 

P. Sm~luchowski z Poznania zaprasza by 
p~zyszły ZJazd . Delegatów odbył się w Pozna
mu, co zebram z aplauzem przyjęli. 

_Nas~ępnie przystąpiono do wyborów Rady 
Głown~J· Sekretarz Zjazdu odczytał propono
waną hstę kandydatów. 

Wniosek przyjęto przez aklamację. 
Zatem do Rady Głównej Pol. Tow. Krajo-

znawczego na rok 1927, wybrani zostali: 

Prezydjum: 
Prezes Al. Janowski, 
Wiceprezesi: Al. Patkowski z Warszawy, 

" Dr. R. Fleszarawa " 
" , Mec. Adamowicz z Łodzi. 
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C z ł o n k o w i e R a d y z W a r s z a w y: 
. Prof. Wł. Antoniewicz, 
Jan Klaska, 
Kazimierz Rakowiecki, 
Emilja Suke_rtowa, 
Wacław Szelążek, 
Mikołaj Wisznicki, 
Stanisław Twardo, 
Czesław Bykowski, 
Michał Siwak. 

C zł o n k o w i e R a d y z p r o w 1 n c J 1: 

Prof. Stan. Pawłowski z Poznania, 
M. R. Witanawski z Piotrkowa, 
Ks. Łęga z Grudziądza, 
A. Olszakowski z Włocławka, 
K. lzydorczyk z Łodzi, 
Zygmunt Beczkowicz z Nowogródka. 

Zastępcy: 
Konrad Fiedler, 
józef Kołodziejczyk, 
Dr. Eustachy Nowicki, 
Dr. Mieczysłam Orłowicz, 
Władysław Woydyno, 
Stanisław Lenartowicz. 
Poczem p. Dr. Stanisława Niemcówna wy

głasza referat p. t. "Krajoznawstwo w progra
mach szkolnych". 

Prelegentka stwierdza, że krajoznawstwo 
ojczyste w ściślejszem znaczeniu, uwzględnione 
jest· w programach naukowych, ale tylko przy 
geografji, natomiast i inne przedmioty naucza
nia nastreczają dużo momentów krajoznawczych 
chociaż nie zaznaczone to jest w programach 
np. j. polski czy historja. Wprawdzie zależyć 
to będzie w dużej mierze od środowiska mniej · 
lub więcej związanego z faktami historycznemi, 
ale każda sposobność winna być wyzyskana, 
bo krajoznawstwo w programach nie jest zaga
dnieniem naukowem, ale metodyczno-dydaktycz
nem. W dalszym ciągu dużo jest sposobności do 
uwzględnienia momentów krajoznawczych przy 
rysunkach, religji, językach nowożytnych, ro
botach ręcznych i t. p. nawet gimnastyka, bo 
daje wyćwiczenie sportowo-turystyczne. Ale 
koniecznym warunkiem do tego jest współ
praca grona i wzajemne porozumienie się. 

Jako postulaty prelegentka wysuwa: 
I. Komisja programowa winna uwzględnić 

w programach momenty krajoznawcze. 
II. Wypracowanie lokalnych programów 

z uwzględnieniem miejscowych warunków. 
Ul. W kursach krajoznawczych podawać 

wyniki ostatnich badań z uwzględnieniem mo
mentów dydaktycznych. 

IV. Konieczność wpływania Tow. Krajo
znawczego na wydawanie monografij krajo
znawczych jako materjału dla nauczyciela. 

V. · Przeprowadzenie zasady, by koszta 
wycieczek dla młodzieży były jeszcze tańsze . 

Następny referat: Koła Krajoznawcze Mło
dzieży wygłosił prof. L. Węgrzynowicz. 

Prelegent z radością podkreśla rozwój prac 
w Kołach Krajoznawczych i konieczność utwo
rzenia Komisji Kół Krajoznawczych Młodzieży 
Szkolnej przy Radzie Głównej P. T. Kr. Ist
nieje już około 70 kół krajoznawczych. Z tej 
liczby 32 koła zgłosiły się już do Związku 
z opłatą 5 zł. rocznie. Dalej wymienia koła, 
które nadesłały prace do numerów "Orlego 
Lotu". Obecnie wprowadzono konkursy, a na 
nagrody jest już około 1000 zł. Nagrody Ko
ła przeznaczają na cele krajoznawcze, podnie
ca to do intensywniejszej pracy. 

O Muzeach Krajoznawczych wygłasza re
ferat prof. Włodzimierz Antoniewicz. 

Muzeów krajoznawczych po wojme ma
my 11. jest to nasz największy majątek nie 
tyle materjalny ile naukowy. 25 procent na
szych muzeów zaledwie sprostało tym nadzie
jom jakie się w nich pokłada. Na czele mu
zeów muszą stanąć ludzie fachowi, a nie jak 
dotychczas ludzie dobrej woli. Muzea musi
my postawić inaczej, a więc: Kustoszem może 
być . osoba posiadająca pewne dane a więc 
zamianowana. 

Zbiory winny być zinwentaryzowane, by 
mogły być do użytku publicznego. Drugiem 
zadaniem muzeów jest zadanie oświatowe. 
Muzea powinny uczyć o cechach naszego oto
czenia osobliwych jak i nieosobliwych. 

Kustosze · muszą być świadomi roli oświa
towej. Własność i nienaruszalność zbiorów 
należy rozumieć w ten sposób, że są one do
stępne dla badań ale na miejscu, nigdy zaś 
nie pożyczać okazów nikomu. Oddawanie 
w depozyt muzeom centralnym jest rzeczą 
wskazaną. 

Muzeografja musi być dokonywana przez 
fachowców. Opublikowanie materjałów jest 
wskazane. 

Muzeum rodzi się wtedy, gdy jest we wła- · 
snym lokalu, w przeciwnym razie będą to tyl
ko zbiory. 

K westja mebli muzealnych to rzecz ważna. 
Często różne muzea mają różne typy mebli 
i nie odpowiadają nowoczesnym wymaganiom 
muzealnym, nie zabezpie<'zają i nie dają moż
ności użycia. (Przykłady ujemne Kielce i San
domierz). 

Muzea należy zakładać tam, gdzie są od
działy krajoznawcze, a nie tylko tam, gdzie 
znajduje się jednostka, która potrzebą swą 
zakłada muzeum, a gdy opuszcza daną miej
scowość zbiory martwieją. 
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VI. W dyskusji nad referatami zabierają 
głos: pp. A. Patkowski, W. Laskowski, i Pa
dechowicz. 

O godz. 7 m. 30 wiecz. przewodniczący 
zamknął Zjazd. W dniu następnym t. j. 25 
kwietnia uczestnicy zwiedzili zabytki Krakowa. 

Zjazd Kół Krajoznawczych Młodzieży od
będzie się w dniach 5 i 6 czerwca ·w Krako
wie. Jako Prezesa Komisji rzeczonych kół mia
nowała Rada Główna Redaktora "Orlego Lotu" 
profesora L. W ęgrzynowicza. f!elegatem Rady 
będzie Profesor Dr. Włodzimierz Antoniewicz. 

Krajoznawstwo w programach szkolnych. 
Zagadnienie to ma opracować Komisja, złożo
na z pp. dr. Reginy Danysz-Fleszarowej, prof. 
Al. Patkowskiego, Czesława Jaxy-Bykowskiego 
i wizytatora Michała Siwaka. 

Dyplom na Członka Honorowego dla Pre
zesa Oddziału Piotrkowskiego p. M. R. Wita
nowskiego na prośbę Rady Głównej wręczy 
Członek Rady p. mecenas Kazimierz Rako
wiecki. 

Wycieczka do Jugosławji proponowana 
przez Oddział Warszawski, nie przyjdzie do 
skutku, wobec stanowczej odmowy Minister
stwa Skarbu udzielenia paszportów ulgowych. 

Regulamin dla Muzeów Krajoznawczych 
opracowany przez prof. dr. Wł. Anto.niewicza 
wydrukowany będzie w najbliższym numerze 
"Ziemi". 

Schroniska: Nad Świtezią żwawo postę
puje robota, prowadzona przez Oddział No
wogródzki. 

Nad Wigrami będzie p. dyrektor Kulwieć, 
aby zainteresować Suwałki sprawą budowy. 

W Zakopanem prowadzi się przeróbka sal 
na piętrze, na pokoje dla Członków T owa
rzystwa. 

Oddział w Grodnie powstaje obecnie. Ra
da delegowała tam na zebranie p. pułk. Mi
kołaja Wisznickiego. 

·sekcje Miłośników Miejscowości zgodnie 
z uchwałą Walnego Zjazdu, będą organizowa
ne przy Oddziałach. Ponieważ zbiega się ta 
myśl z akcją p. Ministra Spraw Wewnętrznych, 
przeto postanowiono prosić Członka Rady 
p. inż. Stanisława Twardę o ustalenie współ
działania obu tych zamierzeń. 

Oddział Lubelski otworzył schronisko wy
cieczkowe dla 20 osób przy studjum rolniczem, 
adresować trzeba: Lublin, Powiatowa l m. 9 
prof. Stefan Uziembło. 

Oddział Tomaszowski w Tomaszowie Ma
zowieckim powstał przed paru tygodniami. Na 
członków zarządu powołani zostali pp. prof. 
Tadeusz Seweryn jako przewodniczący, ks. 
Kazimierz Olszewski jako sekretarz, Stefanja 
Niedzielska jako skarbnik. Prezes nowego od
działu prof. Seweryn zaszczytnie zaznaczył się 
już swą działalnością społeczną i krajoznaw
czą, jest więc nadzieja, że praca w oddziale 
pójdzie w żywem tempie. Zamierzone jest 
utworzenie muzeum) którego zawiązkiem mo
głyby być cenne zbiory dendrologiczne p. Nad
leśnego Dakowskiego. Bardzo skuteczną po
moc w gromadzeniu zbiorów dadzą niewątpli
wie słuchacze Seminarjum Nauczycielskiego, 

_ zasłużone w działalności Koła Krajoznawczego 
; Młodzieży. 

Ważną pracę oświatową oddział ma zamiar 
podjąć, obejmując wykłady w Kole oświato
wem w Spale, gdzie Pani Prezydentowa Moś
cicka tworzy ośrodek pracy kulturalnej dla 
ludu okolicznego. 

W czwartek 26 maja Oddział Tomaszow
ski przyjmował wycieczkę Oddziału Warsząw
skiego, wybierając się razem do Błękitnych 
tródeł, na Białą Górę i do grot w Nagoczy
cach. 

Od Redakcji. Z powodu nienadesłania 
przyobiecanego artykułu geograficznego, w ni- · 
niejszym numerze jest przewaga materjału 
etnograficznego. 
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