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Gdańsk. N ow y P ort.

POZNAJEMY ZESPÓŁ PORTOWY „G D “ (Część 1-a)
Przystani małych, zwinnych okrętów nad
Motławą nie trzeba długo szukać, każde dzie
cko nam w Gdańsku drogę pokaże. Z pokła
du białych stateczków pragniemy poznać ca
ły obszar portowy. Stoimy na razie na m ie j
scu, gdzie ongiś się wznosiła warownia ksią
ząt słowiańskich i namiestników królewskich,
gdizie następnie ze swego zamku gnębił lud
kaszubski — krzyżacki korntur w Gdańsku.
Gwizdek syreny, koniec zadumy, czas wsia
dać na statek; kierunek, zgodny z tablioz^
ką: GDAŃSK — NOWY PORT.
O ile na pokładzie bawi jakaś w yciec^#,
to skorzystamy oczywiście z objaśnień p * (1
Wodnika. Jeśli nie — to sięgnijmy po „Zie
m ię“ , niech kilka tych wierszy objaśni nam
to, co nam wzrok w rzeczywistości pokaże.
Odbijamy od brzegu...
Płyniem y na razie po M otławie w kie ru n 
ku na północ. Motława jest portem gdań
skim od wieków, dokumentarnie po raz
pierwszy zapisanym w roku 1148. Z obu
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stron ciągnęły się tu spichlerze i składy bo.
gatych kupców gdańskich. Dziś rzeka ta
uzbrojona w nadbrzeża dla lokalnego prze
ładunku posiada znaczenie ograniczone. M a
gazyny ocalałe oraz te, które są w odbudo
wie lub zostaną odbudowane służyć będą
celem zaopatrzenia ¡samego miasta. Dym ią
cy kompleks — to elektrownia ,,Ołowianka“ ;
w rejonie gdańskim ruszyła jako jedna
z pierwszych i dziś przoduj ąco spełnia obo
wiązek zasilenia energetycznego miasta. Po
niżej — domy klubowe wioślarzy. Widok
nie m niej ciekawy otwiera teren „Starej
„Stoczni“ , dalej olbrzym i kompleks przemy,
słowy. Nie są to stocznie, lecz miejska ga
zownia jedna z największych na kontynen
cie (jej dokładne zwiedzanie od .strony lą 
dowej jest tematem odrębnej wycieczki). W i
dzimy ja k barka ze śląskim węglem przybi
ja do nadbrzeża, ja k się opuszczają stalowe
chwytaki i przerzucają czarne b ry ły do wagonetek ko le jki napowietrznej. Stąd. droga,
zależnie od w o li kierującego człowieka, albo
na hałdy składowe — albo do głębi pieca
gazowego.
Wtem nęci nas prawa burta i przebiega
my — bo oto m ijam y cypeil odgradzający
Motławę od nurtu Leniw ki, zwany od da
wien dawna „Polskim Hakiem“ (1). Zboże
przybywające z głębi ¡kraju na łodziach, bar
kach, pinlkaeh a nawet prostych tratwach
tu bywało przesypywane przed sprzedażą
w samym Gdańsku. Z m alowideł dawnych
wiómy, a zresztą pełno tego w starogdańskich
pamiętnikach, ja k tutaj bractwo flisackie
urządzało swe wieczornice. Gdańscy miesz
czanie tłum am i tu przybywali, by się przy
glądać „¡egzotycznemu“ widowisku tańców
i śpiewów ludowych. Przetrwało tu też jesz
cze kilka pochyłych, wiejskich chałupek.
Nagle znajdujemy się na znacznym obsza
rze wodnym. W ypływ am y z M otławy, która
właśnie w tym miejscu wtacza swe wody do
Len iw ki (Wisły). U prawej b u rty z ty łu —
Leniwka, mijająca ze swej lewej strony da
wne tereny stoczniowe, a ze swej prawej —
„T ro y l“ (3), oraz obszary portowe. Dalej

Ryc. 59.

w górę W isły na przestrzeni kil'ku kilome
trów rozciągają się wodne tereny składowe
dla drzewa eksportowego.
Przed dziobem naszego stateczku w idnie
je wyspa Ostraw (Holm) (2), przeznaczona ze
swemli Ostrowicami (basenami wciętym i
w je j obszar) na przyszły port rybacki
w Gdańsku. Dwie drogi wiodą do ujścia Le
niw ki — krótsza na prawo — to kanał K a 
szubski, i okrężna na lewo — dawne ko ry
to Leniw ki, nad której brzegiem skupiają
się obiekty przemysłu portowego.
Kanał Kaszubski zastał przekopany pod
koniec ub. stulecia dla ułatwienia kom uni
kacji na rzece, skrócenia drogi oraz pomno
żenia ilaści nadbrzeży portowych. Po prawej
burcie — na narożniku jakgdyby — znajduje
się ważny ośrodek przeładunku masowego
węgla — tzw. Zawiśle. Podziwiamy zgrabną
grę smukłych dźwigów, nie zapominając, że
wre tam praca, która gospodarce naszej
przysparza cennych dewiz i daje podstawę
do im portu niezbędnych surowców i w ytw o 
rów przemysłowych. Dalej po tej stronie k il
ka magazynów portowych, jest to teren drze.
w ny Pagedu, w części przewidziany na m ie j
sce przyszłego basenu dla masowego1przeła
duntou tarcicy. Jeszcze dalej uruchomiona
i w pełni pracująca fabryka chemiczna (na
wozów sztucznych) korzystająca z surowców
przywożonych drogą morską. Ciekawa jest

konstrukcja nadbrzeży: nie widać betono
wych kesonów, których prostopadłe kształty
podziwiać będziemy w porcie gdyńskim, tu 
taj widzim y skos usypanej szkarpy podmu
rowanej głazami. Na palach spoczywa długa
belka żelbetonowa jako opornik dla dźw i
gów. Od strony wodnej całość przed doty
kiem b u rty jest zabezpieczona konstrukcją
drewnianą. Stąd nazwa tego odcinka porto
wego: „Pomosty Wiślane“ . Po lewej burcie
przesuwa się monotonnie nadbrzeże Ostrowia. Na nim baraki obozu koncentracyjnego,
częściowo zniszczone stoczniowe hale mon
tażowe oraz ciekawostka: segmenty niem ie
ckich łodzi podwodnych. W pewnym m ie j
scu jednostajna linia jest przerywana
to
ry dochodzą do lin ii wodnej. Oznaczają one
miejsce przystani prom u kolejowego, który
łączył Pomosty Wiślane z zakładami na w y 
spie.
O wiele ciekawsza jest przejażdżka Len iw 
ką okrężną. M ijam y Ostrów i jego hale,
a dalej elewator zbożowy nad osobnym ba
senem, magazyny i zbiorniki paliw p łyn 
nych. Słuszna uwaga szczura lądowego sku
pia się na budowlach: stocznie (4), budzące
zainteresowanie każdego. Wszakże tu poło
żono stępkę pierwszego pełnomorskiego
okrętu polskiego SS SO ŁD KA, tutaj w przed
dzień Kongresu spłynęła JEDNOŚĆ ROBO.
TN IC ZA, dając świadectwo pionierskiej pra-
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Wycieczki w porcie.
Fot, E. Falkowski

cy polskiego stoczniowca. Tu wreszcie spusz
czony został w dniu Święta Morza rudowę-glowiec ,.PSTROWSKI“ . Oko znajduje się
ja k gdyby w matni, nie wiedząc, dokąd się
najpierw skierować! Droga wzdłuż terenów
stoczniowych wynosi diwa i pół kilom etra
z okładom, nie licząc załamań nadbrzeży, po
chylni, basenów, doków itp. M ijam y obszary
Stoczni Gdańskiej i zakręcamy na północ, ku
Stoczni Północnej. Na drodze most pontono
w y jako dojazd kołowy na Ostrów. Dalej
rozciągaj ą się równolegle do naszej trasy:
przylstań Przeds. Robót Podwodnych i Czer
palnych, place składowe węgla dla zaopa
trzenia lądowego i bunkrowania jednostek
żeglugi rzecznej, magazyny materiałów bu
dowlanych, a wreszcie olbrzym i kompleks
fabryczny z charakterystycznym kominem.
Tutaj powstaje krajow a margaryna p. n.
„Am ada“ . Z kolei magazyny portowe u nad
brzeża (przedwojenne firm y ,,Vistula“ ), bę
dące bazami regularnym i lin ii. I tutaj łączą
się znów obie wody, odpłynęliśmy — dowolną
drogą według życzenia — portową wyspę
Ostrów.
Dalszy ciąg nadbrzeża po lewej burcie, c:ągnącego się1aż do zabudowań Noweigoi Portu,
nosi nazwę zbiorową „Dworzec W iślany“ (5).
Gmachu dKyorcowego nie ujrzym y, z tej pro
stej przyczyny, że go w ogóle nie ma. P ierw 
szym budynkiem-, j-est portowy urząd1 pocz
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towy, polska placówka w okresie międzywo
jennym,. Są rurociągi dla paliwa płynnego,
zbiorniki same znajdują się na dalszym
planie. K ilka stajni służy dla importowane^
go bydła z zagranicy (Dania, Finlandia,
Norwegia itd.). Nadbrzeże jest uzbrojone
w ciężkie dźwigi portalowe', dostosowa
ne do potrzeb przeładunku towarów maso
wych. Na dalszej przestrzeni widać nowo
czesne magazyny drobnicowe, wysoki elewa
tor zbożowy oraz d!wa stare elewatory zbo
żowo-cukrowe. Dalej — siatka torów ko
lejowych, im- więcej torów w porcie, tym
szybsza i sprawniejsza obsługa towaru.
Decyduje to o załadunku okrętów, któ
rym nie tylko, że nie płaci się za przesto
jowe, lecz od właścicieli (armatorów za
granicznych) otrzym uje się dość znaczne
kw oty w dewizach z tyt. tzw. ,,despatch‘u “ ,
czyli prem ii za przedterminowy załadunek
towaru.
Tymczasem zza praw-ej burty dobiega nas
gwar i hałas, zbliżamy się przecież coraz bar
dziej do tętnicy portu gdańskiego — przed
nami z prawej Basen Górniczy (6). Swą głę
bokością jest dostosowany do wszelkich je 
dnostek morskich. W przewadze gości on
przybyszów z zabaltyckiej Skandynawii.
W basenie tym odróżniamy nadbrzeże wę
glowe i rudowe. Okręt z rudą, którą im por
tujem y, cumuje przy nadbrzeżu zachodnim,

Hyc. 61.

Gdańsk — Stocznia.
Fot. E. Falkowski

gdzie na niego czekają trzy mostowce i k il
ka zwykłych, chwytakowych dźwigów. Ru
choma część miostowca (przy postoju chara
kterystycznie podniesiona do góry) zwodzi
się ponad pokład jednostki, a chwytak z ka
biną posuwa się od -luki ponad torami do
podstawionego wagonu (lub zasobnika), do
kąd zawartość swą opuszcza. Pusty okręt zo
staje przeholowany do wschodniego nadbrze
ża — gdzie go- czeka załadunek węglem. W y
posażenie tu odmienne dostosowane ściśle doprzeznaczenia i dające optimum w yniku: taśmowce połączone z w yw rotnicam i wagonów,
i znów kilka dźwigów chwytakowych, choć
ani wydajnością ani bezpieczeństwem w eks
ploatacji nie dorównują one urządzeniom
taśmowym. Pracy tej warto przyjrzeć się do
kładnie!
Należy sobie uprzytomnić, że teren por
tów jest jednym olbrzym im warsztatem pra
cy, w którego obrębie toczy się nieustannie,
w trzech zmianach na dobę, walka o gospo
darczą niepodległość Polski i dobrobyt spo
łeczeństwa. Ręce do pracy są chętnie w i
dziane, toleruje się ostatecznie zapaleńców,
którzy przychodzą się uczyć, lecz ciekawscy
różnego autoramentu ,,nierobi“ — to tylko...
przeszkoda w pracy. I o tym należy pamiętać
przy zwiedzaniu portu.
Teraz posuwamy się dalej w dół Leniwki.
Po prawej, u w ylotu Basenu Górniczego,

przykucnęły skromnie domki w ioski Wisłoujście. Tuż za nią stara forteca Latarnia (7),
wzniesiona w swych pierwotnych kształtach
u brzegu morza (tu bowiem było W isły u j
ście) jeszcze za czasów książąt słowiańskich.
Z kolei drobne zabudowania portowe, maga
zyny importowe bydła itp. Warto jeszcze za
znaczyć, iż podwójne fosy latarni są w yko
rzystywane przez żeglarzy jako port i przy
stań żeglarska.
Po stronie Nowego Portu (z lewej burty)
zamykają perspektywę zabudowania użytko
we miasta portowego, aczkolwiek same nad
brzeże wykorzystywane jest dla celów zwią
zanych z żeglugą. Najprzód zatem zbiorniki
paliwa płynnego jeszcze z czasów przed
1914 r.
Dalsze budynki, na razie niepokaźne, ustą
pią na przestrzeni planu sześcioletniego
wspaniałym inwestycjom budownictwa ad
m inistracji i usług portowych. Dominującym
akcentem tej dzielnicy u Zakrętu Pięciu
Gwizdków, w którym zawracamy Kanałem
Portowym na zachód okazuje się człon od
budowanej świątyni M isji Morskiej.
Kanał Portowy — to dawna głębia półno
cna przed ujściem W isły, która dopiero od
dwóch wieków niespełna została przez czło
wieka dostosowana do jego potrzeb. Pierwo
tny brzeg morski (po lewej burcie), stanowi
dziś miejsce dla licznych magazynów porto-
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wych I i I I lin ii oraz przemysłu (Zakłady
PMS) i dworca kolejowego. K ilka dźwigów
obsługuje ten teren. Natomiast po drugiej
stronie (prawa burta) rozciąga się las — to
Westerplatte (8). Ławica zachodnia, podwyż
szana poprzez nasypy czerpanego piasku
i m ułu dziś służy jako miejsce czasowego
postoju jednostek czekających na swą ko
lejkę w Basenie Górniczym, lub tych, które
z powodu sztormu nie chcą zaryzykować
wyjścia na morze. Przepływamy koło nich,
okręty zza morza! Czarne przeważnie, rudowęglowce, stali goście portu gdańskiego. Na
dziobie biała nazwa i jeszcze raz powtórzona
na rufie, a pod nią nazwa portu macierzy
stego. Kolorowe otoki na kominie, niekiedy
monogram, zdradzający nazwę armatora. Na
rufie flaga wskazuje ojczyznę okrętu, po
w inniśm y znać wszystkie, a przynajm niej
bandery naszych sąsiadów.
Budynek z czerwonej cegły, wieżyczka
z latarnią — to są dość obszerne zabudo
wania Kapitanatu Portu. Jest to mózg portu,
instancja porządkowa z ramienia Gdańskiego
Urzędu Morskiego. Posługuje się własnym
taborem pływającym , któ ry cumuje w ma
łych rozm iarów Basenie Pilotowymi. Stąd
w morze na każde zawołanie idą na pokła
dzie swych kutró w — piloci, doświadczeni
żeglarze, niosąc pomoc i asystę nawigacyjną
kapitanom zdążającym ku wejściu do portu.
Szerszy znów obszar wodny zmusza nas do
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kolejnego skupienia uwagi. Interesujemy się
w pierw stroną prawą — ku Westerplatte.
Jest tu mniejszych rozmiarów basen tejże
nazwy, w latach międzywojennych służący
nam dla przeładunku materiałów wojennych
(obrona Westerplatte). Po odbudowie znisz
czeń, basen będzie służył żegludze— dla do,
godnego położenia tuż u wejścia do portu —
jako stacja zaopatrzenia w węgiel bunkro
wy (tj. paliwo na rejs, a nie towar dla w y ła 
dunku w zamiorzu).
Zwracamy się ku lewej burcie, kierując
wzrok ku Basenowi Wolnocłowemu (9). Ba
sen sztucznej budowy z końca ub. stulecia
służy towarowemu ruchowi transatlanty
ckiemu. Głębokość jest znaczna. Obecnie
strefa nie nosi jeszcze charakteru wolnocło
wego obszaru, a to ze względu na brak je 
szcze odnośnych ładunków. Nadbrzeża są ob
wiednio uzbrojone w urządzenia przeładun
kowe (dźwigi portalowe i półportalowe) i po
siadają prócz budynków adm inistracyjnych
dwa dobre magazyny towarowe. Basen ten
jest dostosowany do ruchu drobnicowego
i stanowi bazę dla lin ii lew antyńskiej.
Przejazdem szerokim na 80 m przepływa
my na redę. Na molo wschodnim — duża
latarnia morska, mniejsza na molo zacho
dnim. Bierzemy kura na Gdynię, która na
horyzoncie przed nam i zaznacza snę plamą
jasnych budynków na tle brudnoszarego
wzniesienia Kępy Oksywskiej,

Ryć. 63.

Co półtorej m ili morskiej mniej więcej
m ijam y pławię, których sznur znaczy tor wo.
dmy łączący oba obszary portowe. Wzdłuż
lewej b u rty ciągnie się w oddali pasmo lasóiw ołiwsko-sopockich, na których tle odci
nają się jasne budynki' osiedli. M ijam y Brze
źno, Jelitkowo, Sopot z ramieniem długiego

molo. Wiosenne sztormy dały się tu bardzo
we znaki, lecz większą część szkód już zdo
łano naprawić. Orłowo, gdzie las dotyka mo
rza, Kępę Oksywską — i w końcu znajduje
my się na redzie portu gdyńskiego.
Władysław Szremowicz, Sopot.
(c. d. n.)

MIECZYSŁAW ORŁOWICZ

ZIEMIA

LUBUSKA

O ile pow iat Międzyrzecki jest urodzajny,
o tyle sąsiadujący z nim od północy powiat
Skwierzyński jest piaszczysty i lesisty.
Jego ośrodkiem jest miasto Skwierzyna
ó 4.500 mieszk. leżące na równinie przy u j
ściu Obry do Warty,, najniżej wśród wszyst
kich miast Ziem i Lubuskiej. Miasto- jest
w 45°/o zniszczone, specjalnie zaś śródmieś
cie. Wśród ru in wznosi się gotycki kościół
z X IV w. Na Warcie zbudowano w 1945 most
drewniany.
W powiecie Skwierzyńskim leży miastecz
ko Bledzew, gdzie od X I I I w. istniał klasz
tor Cystersów z gotyckim kościołem z pocz.
X V I w.
Na południe od miasta jest sztuczne jezio
ro powstałe przez spiętrzenie wód Obry,
z czynną elektrownią.

II-a)

_§

Na południowy wschód od Skwierzyny le
ży wieś Rokitno z najpiękniejszym w powie
cie kościołem rokokowym z la t 1746 — 48
z freskam i wewnątrz, gdzie na odpiusty 3-go
maja, 15-go sierpnia i 8-września przybywa
ją liczne pielgrzym ki.
Na północ od Noteci leży powiat Trzeianecki, którego centrum jest miasteczko Trzcian
ka liczące 6.000 mieszk. Posiada ono dobrze
rozw inięty przemysł drzewny z w ie lkim ta r
takiem państwowym i fabryką mebli, któ
rym m ateriału dostarczają w ielkie lasy
w okolicy. Miasteczko Krzyż liczące 3.600 m.
położone jest przy ujściu Draw y do Noteci,
która jest najpopularniejszą rzeką kajako
wą Pomorza Szczecińskiego. Zawdzięcza
rozwój węzłowi kolejowemu. Posiada też
port rzeczny nad Notecią.
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Ryc. 64

Na .południe odJ Trzcianki leży osada prze
mysłowa Biała z barokowym kościołem
i dworem z X V w. (z. łamanym dachem man
sardowym), w którym, mieści się obecnie g i
mnazjum. Ośrodkiem powiatu jest Piła, m ia
sto położone nad rzeką Głdą około 10 km
na północ od je j ujścia do< Noteci. Piła
obecnie liczy ok. 20.000 rnieszk. W r. 1945
miasto uległo zniszczeniu w 90%. Obecnie
dźwiga się z ruin, a uruchomione zostały już
liczne zakłady przemysłowe. Na przedmieś
ciu za Głdą stoi n ie w ie lki dom, w którym
urodził się Stanisław Staszic jako syn tu 
tejszego mieszczanina (1755).
Zdała widoczny w ogólnej sylwetce m ia
sta jest ogromny gmach nowoczesny, w któ 
rym obecnie mieści się Starostwo oraz inne
urzędy powiatowe. Najpiękniejszy widok na
miasto z w yżyny położonej na południe od
dworca kolejowego, gdzie rozsiadła się sto
sunkowo' niewiele zniszczona dzielnica Staszycowo1, zamieszkała przeważnie przez kole
jarzy, położona na wzgórzu dominującym
nad miastem.
10 km na południe przy ujściu Głdy do
Noteci w Ujściu urządzono port rzeczny dla
P iły wraz ze spichrzem zbożowym.
C.

Ziemie na północ od Noteci i Warty.

Za W artą i Notecią leżała Kraina, w śred
nich wiekach ziemia sporna między Polską
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a Pomorzem. Tworzą ją dziś powiaty Strze
lecki i Gorzowski.
Miasto powiatowe Strzelce Krajeńskie l i 
czy 2.300 m. Niegdyś było to jedno z n a j
piękniejszych miasteczek Ziem i Lubuskiej,
jednakże w r. 1945 uległo w 60% zniszcze
niu. Największą osobliwością miasta są ota
czające' jego śródmieście dookoła średnio
wieczne na 5 m wysokie m ury z kamienia
polnego. W niektórych partiach, gdzie są bu
dowane z głazów narzutowych, posiadają
bardzo archaiczny charakter. Zachowały się
też bramy miejskie, a w niektórych uliczkach
śródmieścia malownicze stare domki.
O wiele lepiej zachowało się położone na
lewymi brzegu Noteci miasteczko Drezden
ko liczące 3.000 m. Już w połowie X II w.
istniał tu gród kasztelański, o którego posia
danie toczyły się w a ik i między Polską, Po
morzem. i Brandenburgią.
W pocz. X IV w. zajęli je Brandenburczycy,
w X V w. oisiedli Krzyżacy, którzy stąd napa
dali na Polskę. Zachował się zamek w ielo
krotnie przebudowywany, fragmenty m urów
miejskich, i sporo starych malowniczych
domów mieszczańskich.
We wschodniej części powiatu w m alow ni
czej okolicy wiśród jezior leży trzecie m ia
steczko Dobiegniew, znane z nazwy niemie
ckiej „W oldenberg“ , gdyż w latach 1939-—45
um ieścili tu Niemcy na wzgórzu na zachód
od miasta obóz oficerski jeńców wojennych,

po których zachował-się jeszcze szereg ba
raków otoczonych kolczastym drutem. Śród
mieście leży prawie całe w gruzach, wśród
których wznosi się gotycki kościół z X IV w.
W powiatach Strzeleckim i Gorzowskim
przyjemne są wycieczki kolarskie lub sa
mochodowe, gdyż szosy ocieniają piękne ale
je starych lip.
Najdalej wysuniętym na północny zachód
powiatem Ziemi Lubuskiej jest powiat Go
rzowski.
Gorzów liczący obecnie, mimo zniszczenia
wojennego), 36.000 m. jest siedzibą władz
adm inistracyjnych Ziemi Lubuskiej, ważnym
ośrodkiem umysłowym i kulturalnym . Po
łożony jest u ujścia do W arty Kłodawy, któ 
ra od północy tworzy (malowniczą dolinę
wśród wyżyny. Na północnym brzegu W ar
ty rozsiadło się miasto, na południowym
brzegu W arty przedmieście. Wskazane jest
przejście przez most drewniany na drugi
brzeg W arty i zobaczenie miasta z poza rze
ki. Niegdyś nad Wartą ciągnął się piękny
bulwar. Niestety Niemcy budując kolej że
lazną w X IX w. bulw ar ten zepsuli w sposób
niepraktykowany, gdyż zbudowali tor kole
jo w y na wysokim wiadukcie wzdłuż samego
brzegu rzeki w taki sposób, że zasłonili ka 
mienice nadbrzeżne.
Nad miastem dom inuje gotycki kościół
z X IV w., obecnie katedralny, gdyż Gorzów
jest siedzibą Adm inistratora Apostolskiego
na Ziemię Lubuską i Pomorze Szczecińskie.
Zachowały się resztki średniowiecznych m u
rów miejskich. Zakłady przemysłowe zosta
ły już przeważnie uruchomione. Należą do
nich: fabryka maszyn rolniczych, odlewnia
żelaza, kilka fabryk przemysłu spożywczego
i chemicznego. W odbudowie jest fabryka
sztucznego włókna Płrzy ul. Warszawskiej
35 mieści się Muzeum Ziemi Lubuskiej, po
siadające Zbiory z dziedziny sztuki, m alar
stwa, przem ysłu artystycznego, etnografii,
prehistorii. Od zachodu przytyka do Gorzowa
olsada przemysłowa Wieprzyce z dużą fa
bryką makaronu.
10 km na południowy wschód przy ujściu
Noteci do W arty, leży wioska Santok,
w średnich wiekach jeden z najstarszych
i najznaczniejszych grodów w Polsce. Już
w V III w. po Chrystusie istniał tu wśród

trzęsawisk między W artą a Notecią gród
obronny Polan, gdyż miejsce to miało w y 
jątkowe znaczenie ze względu na spływ
dwóch największych rzek Wielkopolski.
Brzeg praw y wyniosły, gdzie leży obecna
wioska pozostawał przeważnie w ręku Pomo
rzan., I oni m ie li tu gród graniczny na wzgó
rzu, gdzie znajduje się wieża widokowa,
z której rozciąga się wspaniały w idok na
spływ obydwu rzek, płynącej od południa
W arty i od wschodu Noteci. Grody polskie,
drewniane, często niszczone później odbu
dowywane, stały na niew ielkim wzniesieniu
na lewym, niskim brzegu W arty.
Na zachodnich kresach powiatu Gorzow
skiego u spływu W arty i Odry leży całkowi
cie niemal zniszczone w czasie ostatniej w o j
ny, najniżej położone w województwie Poz
nańskim bo zaledwie 10 m. n. p. m. miasto
Kostrzyn; w r. 1945 toczyły się tu gwałtowne
walki, gdyż Kostrzyn b y ł silną fortecą nie
miecką. Miasto uległo zniszczeniu w przesz
ło 90% i obecnie liczy zaledwie ok. 1000 m.
Jest to „miasto ru in “ , tylko w sąsiedztwie

Fot. M gr T. Dohnalik
Ryc. 65. Strzelce Krajeńskie— średniowieczna
brama miejska.
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Ryc. 66.

Gorzów — widok na
miasto od Btrony
Warty.
Fot. Mgr T. Dohnalik

dworca 'kolejowego uchowało się k ilk a ka
mienic, zamieszkałych przez kolejarzy. Mie
ści się tu zarząd miasta i jedyny hotel z re
stauracją. W arta przedstawia się tu jako rze
ka bagienna; na południowym je j brzegu cią
gną się ogromne bagna porosłe szuwaramiJuż w X I I w. b y ł Kostrzyn grodem kaszte
lańskim.
Przez Odrę przerzucony jest most granicz
ny, znajduje się tu urząd celny. 3 'km na
wschód leży wieś Dąbroszyn z dużym par
kiem i pałacem barokowym z X V III w. Da
lej miasteczko Witnica z największą w Pol
sce fabryką k a fli i browarem.

D.

Powiaty środkowe.

Środkową część Zdemi Lubuskiej tworzą
powiaty: Swiebodzińslki, Sulęciński i Rzepiń
ski.
Miasto Świebodzin liczące 7.000 m. znisz
czone tylko w 20*/», jest ważnym węzłem
kolejowym. Miasto posiada fabryki szczeci
ny, m ebli oraz kilka mniejszych. Na rynku
ratusz renesansowy z X V III w. w sąsiedz
tw ie pięcionawowy kościół gotycki z X V w.,
któ ry zakrojono na największy w tych okoli
cach, lecz mieszczanom brakło funduszów
na jego wykończenie. Zbudowano tylko prez
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biterium , a fro n t zasklepiono tymczasową
ścianą, którą dopiero w X IX w. zakończono
oryginalnym schodkowym szczytem. W daw
nym zamku mieści się obecnie szpital. Za
chowały się resztki m urów, baszt i fosy
miejskie. Już od X I I I w. słynął Świebodzin
z wyrobu sukna, na czym opierała się zamoż
ność miasta.
Na zachód od Świebodzina niedaleko wsi
Wilków leży największe w Ziemi Lubuskiej
jezioro Niesulica o pięknych wysokich czę
ściowo zalesionych brzegach. Na wschodnim
brzegu niedaleko wsi Niesulice na półwyspie
jest okazałe grodzisko przedhistoryczne.
Na brzegu zachodnim, we wiosce Przełazy,
jest obecnie dom wychowawczy dla dzieci
w dużym' parku nad jeziorem w dawnym pa
łacu. W sąsiedztwie resztki; starej puszczy
dębowej z k ilk u bardzo okazałymi dębami
przy drodze do Mostków.
Na północny zachód od Świebodzina leży
Łagów, któ ry jest najpiękniej położoną m ie j
scowością Ziemi Lubuskiej. Jest to małe m ia
steczko, które zachowało jeszcze dawne bra
my miejskie, położone na przesmyku między
d\voma jeziorami,
pośród
najwyższych
wzgórz Ziemi Lubuskiej, które porastają sta
re lasy bukowe. Niegdyś istniał tu gród pol
ski. W latach 1347 — 1810 zamek b y ł siedzi
bą Kom turów Joannickich, których plac ów -

Ryc. 67.

iki przypominająee Krzyżaków, prowadziły
germanizację naszych kresów zachodnich.
Zamek obecnie należy do Związku Zawodo
wego Historyków Sztuki i służy jako dom
wypoczynkowy. Wznosi się. on na wzgórzu
na przesmyku .międlzy jeziorami i posiada
okrągłą wieżę 35 m. wysoką. W idok z tej
wieży uchodzi za najpiękniejszy W Zieimi L u 
buskiej. Od północy przepięknie wygląda
wśród ciemnych lasów ¡jezioro Trześniowskie,
od południa Łagowskie.
W X X w ieku miasto zmieniło się w duży
ośrodek letniskowy i turystyczny i posiada
kilka w ill i domów wypoczynkowych. Odby
w ają się tuta j co roku obozy młodzieżowe
i kursy sportów wodnych. Przybywają tu
liczni muzycy i malarze. 6 km na północ le 
ży najwyższy szczyt Ziemi Lubuskiej Buko
wiec (227 m.) porosły starym lasem buko
wym, stanowiącym rezerwat.
Na zachód od pow iatu Swiebodzińskiego
leży wschodnia część Ziemi Lubuskiej, daw
niej zwana „Ziem ią Torzymską“ , je j stolicą
było 'miaJsto Torzym. W średnich wiekach
posiadało ono zamek, obecnie jest pozbawio
ne zabytków, ma natomiast piękne położe
nie wśród wzgórz. Leży przy głównej szosie
Słubice-Poznań.
Stolicą pow iatu jest położony cokolwiek
na uboczu w malowniczej kotlinie, otoczonej
wzgórzami Sulęcin, któ ry liczy ok. 5.000
mieszkańców. W czasie w o jny zniszczeniu

uległa prawie połowa miasta, a wraz z nią
kościół gotycki z X V wieku, znajdujący się
obecnie w odbudowie.
O wiele bardziej interesująco niż Sulęcin
przedstawia się dla tu rysty oddalone stąd
o 15 km miasteczko Lubniewice, które wraz
z Łagowem stanowią perły Ziemi Lubuskiej
pod względem krajobrazowym.
Podobnie ja k Łagów także Lubniewice po
łożone są na przesmyku między dwoma je 
ziorami, lecz okoliczne wzgórza są tu niższe,
za to jezioro większe. Miasteczko zabudowa
ne małyńnli budynkam i mieszczańskimi pos ada kościół gotycki z X IV w. z cenną średnio
wieczną rzeźbą Madonny. Główną osobliwo
ścią miasteczka jest dawny pałac barokowy
z X V II w., stojący w dużym parku nad jezio
rem, w któ rym znajduje się gimnazjum. Lub
niewice dzięki swemu malowniczemu położę
niu wielce nadają się na ośrodek wczasowy.
Miasto Rzepin, które w r. 1948 liczyło ok.
3.000 mieszkańców, jest ty lk o teoretycznie
stolicą powiatu, gdyż skutkiem ogromnego
zniszczenia wojennego dochodzącego do 85%,
siedzibę władz powiatowych przeniesiono do
Słubic nad Odrą. Z zabytków zachował się
tylko kościół gotycki z X V wieku.
12 km na północ leży Ośno, miasteczko li
czące 1500 mieszkańców, jedno z najbardziej
interesujących miasteczek Ziemi Lubuskiej.
Posiada ono zachowane dokoła miasta śred
niowieczne m ury obronne z basztami podob
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Fot. Mgr T. Dohnalik
Ryc. 68. Ośno — Kościół.
nie ja k Strzelce. Wzdłuż tych m urów czę
ściowo po stronie wewnętrznej, częściowo’ po
stronie zewnętrznej można odejść dokoła
miasta. Wewnątrz amurów część śródmieścia
uległa zniszczeniu, zachowało się jednakże
kilka malowniczych uliczek z domkami
z X V III w. i początku X IX wieku, nad któ 
ry m i dominuje okazały kościół gotycki św.
Jakułba z X V wieku, uchodzący za najpięk
niejszy ¡kościół tego stylu w Ziemi Lubuskiej.
Wieżę gotycką wieńczy m ały hełm baroko
wy. Ozdbbą wnętrza jest wczesnobarokowy
ołtarz z 1627 r., bardzo oryginalnie podzie
lony na pięć kondygnacji. Ośno jest znane
z upraw y szparagów i porzeczek.
9 km na wschód od Ośna leży wieś Smogóry, która ma największe kopalnie węgla
brunatnego w Ziem i Lubuskiej. 12 km na
północ od Ośna na skraju bagien nad Wartą
leży małe miasteczko Słońsk. Podobnie jak
w Łagowie, tu także b y ł zamek Jcannitów
otoczony wodą. Po jego zniszczeniu w dobie
w o jn y 30-letniej odbudowano go jako pałac
barokowy, 'ozdobiony 'ma froncie krzyżem Joannitów, podobnym do krzyża Kawalerów
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Maltańskich, gdzie do ostatniej w ojny u trz y 
mywano szpital.
W czasie w ojny urządzenia wewnętrzne
żarniku łącznie z muzeum zostały zniszczone.
Na południe od stacji Boczów, a na połu
dniowy zachód Rzepina, leży na przesmyku
między jeziorami wioska Garbicz, gdzie na
południowym, cyplu Jeziora Wielkiego, wśród
gęstwiny bukowego lasu zachowało się' je 
dno z największych grodzisk w Polsce o po
trójnych wałach.
Na zachód od Rzepina na wschodnim brze
gu Odry na samej granicy Polskiej leży m ia
sto Słubice, liczące 4.000 mieszkańców, obec
nie siedziba władz powiatowych powiatu
Rzepińskiego. Przed wojną było ono przed
mieściem F rankfurtu nad Odrą. Z brzegu
Odry rozciąga się malowniczy widok na
F ra n kfu rt i most graniczny położony na
szlaku Warszawa — Berlin.
Nad Odrą toczyły się w alki z wiosną 1945,
gdyż była to ostatnia umocniona linia obron
na Niemców przed Berlinem. Widać dotych
czas liczne ślady iych walk, zniszczone osady
i lasy, oraz mniejsze i większe cmentarze.
Największym z nich jest cmentarz, w leżą
cej niedaleko Odry, Cybince. Na pięknym
i artystycznie zaplanowanym cmentarzu spo
czywa 566 oficerów 33-elj A rm ii Radzieckiej,
niedaleko na drugim cmentarzu 3.600 żoł
nierzy tejże A rm ii. Niegdyś posiadała Cy
binka kopalnię węgla brunatnego. Z zabyt
ków posiada kościół barokowy.
Ziemia Lubuska cd P iły po Odrę, a stąd po
Wschowę jest terenem, bardzo rozległym,
obejmuje bowiem 15 powiatów. Do je j zwie
dzenia, nawet pobieżnego, potrzeba dwóch
tygodni. O tymi powinni pamiętać organiza
torzy wycieczek. Jeżeli zatem może się na nią
poświęcić tylko 3 lub 4 dni., należy ograni
czyć się do zwiedzenia powiatów południo
wych. W powiatach północnych i środkowych
należy zwiedzić dwa główne miasta przem y
słowe Gorzów i Piłę, a ze względu na piękne
położenie Łagów i Lubniewice, ze względu
zaś na bogatą przeszłość historyczną Santok
i Drezdenko. Na uwagę zasługują średnio
wieczne rnury m iejskie w Ośnie i Strzelcach,
wreszcie ze względu na wspomnienie walk
1945 r. położony nad Odrą Kostrzyń, S łubi
ce 5 Cybinka. D r M 0 rło w k z

Warszawa,

BOLESŁAW H R YN IE W IEC K I

j A NUARY KOŁODZIEJCZYK JAKO KRAJOZNAWCA
—o v II
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Zm arły niedawno w Zalesiu Dolnym pod
Piasecznem ś. p. January Kołodziejczyk po
zostawił ipo sofcie wdzięczną pamięć jako
autor prac florystycznych terenowych, ce
niony badacz w dziedzinie historii botaniki,
najbardziej zasłużony w ostatnim 20-leciu
autor licznych podręczników botaniki na
różnych poziomach, g o rliw y popularyzator
wiedzy o roślinach i ich stosunku do czło
wieka, lecz, przede wszystkim jako k ra jo 
znawca. Głębokie przejęcie się ideą k ra jo 
znawstwa, która swój wyraz znalazła w Pol
skim Towarzystwie Krajoznawczym, było
dla niego pierwszym bodźcem do zajęcia się
naukowym badanliem szaty roślinnej Polski,
zrobiło z niego gorliwego rzecznika idei
ochrony przyrody i propagatora krajoznaw
stwa na łamach różnych czasopism z „Z ie 
m ią“ na czele.
Urodzony w Warszawie kształcił się do
strajjku szkolnego do r. 1903 w V -m gim 
nazjum rządowym, później w tajnych kom
pletach, następnie zaś w polskim gimnazjum
gen. P. Chrzanowskiego, gdzie otrzym ał ma
turę w r. 1910, uzyskując w jesieni tegoż
roku urzędową matuirę w Moskwie. Już na
ławie
szkolnej pod wpływem
„w u ja “
wszystkich krajoznawców Aleksandra Ja
nowskiego, któ ry urządzał dla młodzieży
słynne wycieczki po kraju, wszedł on w b li
ski kontakt z Towarzystwem Krajoznaw 
czym, pracując w komisja popularyzowania
krajoznawstwa wśród młodzieży. Studiując
następnie botanikę na Uniwersytecie Jagiel
lońskim w Krakowie (1910 — 1914) pod
wpływem prof. M. Raciborskiego obrał so
bie za temat zbadanie flo ry Switezi Nowo
gródzkiej i jeszcze na ławie studenckiej
w r. 1913 dzieli się z czytelnikam i „Z ie m i“
pierwszymi wiadomościami o tej florze, by
później
w
obszerniejszym opracowaniu
(w. r. 1916) przedstawić ją w charakterze
dysisertacji na stopień doktorski, któ ry

-

W

1411I 1949)
Ta sama idea krajoznawcza ożywiała go,
gdy przystąpił do badań jezior okolic W il
na, lecz m ateriały te, niestety, podczas w o j
ny przepadły, pozostała tylko w literaturze
wiadomość o ' znalezieniu rzadkiej rośliny
Hydrilla verticillata w jeziorze LandWarowskim (Kosmos, 47, 1922). Kiedy Polskie To
warzystwo Krajoznawcze zaraz po I-e j w o j
nie światowej postanowiło wydać Monogra
fię W isły, J. Kołodziejczykowi zawdzięcza
my popularnie lecz wiernie naukowo skre
ślone „K rajobrazy roślinne nad Wisłą. Cha
rakterystyka i geneza“ (1921). Znając dobrze
ze swoich wycieczek krajoznawczych jesz
cze z ław y uczniowskiej okolice Warszawy,
wydaje wraz z R. Kobendzą „Przewodnik
florystyczny po okolicach i parkach W ar
szawy“ (1922), kreśląc jednocześnie na ła 
mach „Z ie m i“ , ,Zarys florystyczny okolic
Warszawy“ (V II. 1922).
Niebawem jednak ciężka choroba, polega
jąca na stopniowym unieruchamianiu sta
wów, uniem ożliwiła mu studia terenowe
oraz w ykłady w uczelniach, jakie prowadził
w charakterze docenta a później profesora
w W olnej Wszechnicy Polskiej, w S. G.

otrzym uje w r. 1919.
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G. W., w Państwowym Instytucie Nauczy
cielskim i w średniej szkole leśniczelj do
r. 1924. Od la t dwudziestu k ilk u przykuty
chorobą do łóżka, w ostatnich zaś latach do
tkn ię ty ślepotą nie załamał się, lecz dzięki
olbrzym iej sile w oli, zamiłowaniu do nauki,
niezwykłej erudycji i niezmiernie wyostrzo
nej pamięci do ostatnich chw il życia nie
przestał naukowo pracować, ogłaszając pra
ce z dziedziny historii, botaniki, dydaktyki
i popularyzacji1 wiedzy o roślinach. Choć
ciało było unieruchomione, ręce nie mogły
utrzymać pióra, oczy oślepłe, lecz głowa pra
cowała myślą. M ógł więc powiedzieć za
Kartezjuszem „Cojgito, ergo sum“ (Myślę,
więc jestem), wyładowując ze swej feno
menalnej pamięci i skarbnicy erudycji coraz
to nowe artykuły, prace i podręczniki.
Z jego przejęciem, się ideą krajoznawstwa
wiązała się ściśle i działalność na polu
ochrony przyrody. Idąc w ślady swego m i
strza prof. M. Raciborskiego, pierwszego
naukowego pioniera tej idei w Polsce oraz
ojców polskiego krajoznawstwa w Warsza
wie K. KulW ieda i A. Janowskiego, którzy
na łamach „Z ie m i“ tę ideę krzew ili, jeszcze
za okupacji niemieckiej w r. 1917 napisał
książeczkę pt.: „Z abytki przyrody“ , która po
raz drugi została wydana już w wolnej Pol
sce w r. 1922.
W tym duchu na łamach „Z ie m i“ ogłosił
szereg artykułów , ja k „Zadania ochrony
przyrody
na
tle regionalizmu“ (1925),
„Towarzystwo Krajoznawcze . a ochrona
przyrody“ (1926), „Skarby przyrody“ (1933).
Chodziło mu bardzo, aby młodzież w tym
duchu wychować ja k to w yra ził w a rty k u 
łach: „Ptolskie Towarzystwo Krajoznawcze
a młodzież“ (1926), „Krajoznawstwo dziś
i ju tro “ (1931). Spotykamy jego artyku ły
w tym duchu pisane i w „Iskrach“ , czasopi
śmie przeznaczonym1 dla młodzieży, jak
„Przyroda a człowiek“ (1923), „Świteź No
wogródzka i je j przyroda“ (1923), „Park
w puszczy Białowieskiej“ (1924) oraz w in 
nych czasopismach, ja k „Polskie parki na
tu ry “ w Tygodniku Illustrow anym (1922),
„Ochrona przyrody“ w Przeglądzie Myśl.
Łow. Pol. (1924). Pisząc w „Z ie m i“ w r. 1925
o „Puszczy jodłow ej“ Stefana Żeromskiego
rzucił m yśl uczczenia wielkiego pisarza
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stworzeniem w górach Świętokrzyskich par
ku przyrody jego imienia. Tę m yśl dalej roz.
w inął w Kurierze Warszawskim (12.X II.
1925) po śmierci Żeromskiego. P rojekt ten
znalazł odgłos w szerokich sferach społe
czeństwa tak, że w r. 1926 odbył się w W ar
szawie wiec delegatów towarzystw przyrod
niczych i kulturalnych, gdzie uchwalono
powołać do życia „K o m ite t obrony puszczy
jodłow ej“ , na którego czele stanął inicjator.
Stan jego .zdrowia nie pozwolił mu długo
pełnić czynnie tych obowiązków tak, że
musiałem go zastąpić, mając dzielnego po
mocnika w osobie sekretarza zamordowane
go późnielj przez hitlerowców, ś. p. Aleksan
dra Patkowskiego. Ten Kom itet, k tó ry po
wstał z in ic ja ty w y Januarego Kołodziejczy
ka postarał się o rozszerzenie znaczne re
zerwatów, jakie już b y ły przez zarząd lasów
utworzone, powołał dio życia w Warszawie
Wystawę Świętokrzyską, której eksponaty
wzbogaciły Muzeum Kieleckie, zainicjował
piękne wydawnictwo pt.: „Pam iętnik Świę
tokrzyski“ i zebrał m ateriał do cennego dzie
ła, dotyczącego tego regionu, jakie ogłosił
A. Patkowski.
Wydając liczne podręczniki botaniki nie
omieszkał on wprowadzić i tam krótkich
wiadomości dotyczących ochrony przyrody.
Z ideą krajoznawstwa są również związane
i niektóre jego prace z h istorii botaniki, jak
napisana na zasadzie zbiorów archiwalnych
(dziś spalonych) „H istoria Ogrodu Botani
cznego w Warszawie“ (1918), monograficzne
opracowanie życiorysu i zasług wybitnego
przyrodnika X V III w. ks. Krzysztofa Kluka
(1932), lub życiorys krzemienieckiego pro
fesora W. Bessera, badacza flo ry G alicji,
W ołynia i Podola („Ziem ia“ , 1926).
Biorąc pod uwagę w ja k ciężkich w arun
kach życiowych powstawały te prace m usi
my złożyć najwyższy hołd zasłudze, jaką
wniósł do polskiego krajoznawstwa ś. p. Ja
nuary Kołodziejczyk.
Cześć Jego pamięci!
Bolesław Hryniewiecki.

ADMINISTRACJA „Z IE M I“ PROSI
O ODNOW IENIE PRENUMERATY
NA I I I KW ARTAŁ

P O R A D N I K

K R A J O Z N A W C Z Y

STANISŁAW HERBST

S p o łe c z n a o p ie k a n a d z a b y tk a m i p r z e s z ło ś c i
Obok krajobrazu naturalnego z pojęciem
naszego kraju, z zakresem krajoznawstwa
polskiego łączy się dorobek człowieka, jego
kultura. Zdrowa ku ltu ra musi być zrośnięta
z naturą. Syntetyzowanie obu tych wartości,
udostępnianie ich, należy do krajoznawstwa.
Arcydzieło, czy nawet skromny zabyteK
sztuki uczonej, czy też ludowej, a także za
bytek techniki, książka tu napisana lub tez
czytana i oddziałująca, dokument archiwal
ny stanowiący podstawę życia ludzi, nieraz
dopiero związany ze swą glebą, nabiera rze.
t ei nej wartości wychowawczej i naukowej.
Oczywiście zabytki nie mogą być upiorem
przeszłości, zawalidrogą nowego życia. B y 
wa tak zresztą tylko wyjątkowo. Dobra wola
i możliwości dzisiejszej techniki zawsze
znajdą wyjście z trudności. Trzeba przy tym
pamiętać, że dzieła nauki i sztuki, uw arun
kowane społecznie, noszące piętno tej klasy,
która kiedyś je wydała, mają również w ła 
sny sens rozwojowy. 2ie przodująca dziś
klasa robotnicza nie może uronić żadnej rze
telnej wartości z dorobku przeszłości, który
pomnażać musi dalszym własnym w y s ił
kiem.

Doceniając szczególną wartość zabytków,
widomych pozostałości historii, dla budo
wania nowej, powszechnej k u ltu ry pol
skiej — państwo nasze przejęło nad nim i
opiekę, rozszerzyło sieć urzędów konserwa
torskich i wyznaczyło fundusze odpowiada
jące zwiększonym potrzebom odbudowy
i konserwacji. Państwo podjęło podstawową
pracę badawczą sporządzenia naukowego
inwentarza zabytków. Zadania jednak dziś
są tak wielkie, iż mogą być wypełnione je
dynie przy współdziałaniu społeczeństwa,
które korzystając z wartości kulturalnych,
może najbardziej przyczynić się do ich za
chowania. Dziś zwłaszcza, trzeba nadrobić
dawne zaniedbania, naprawić straty w y n ik 
łe z nieświadomości, powstrzymać rozpad
tego co zniszczyła wojna. Trzeba wyciągnąć
największe korzyści z mienia podworskiego,
trzeba do zasobów polskiej k u ltu ry włączyć
to, co znaleźliśmy na ziemiach zachodnich.
Urzędy Konserwatorskie — to właściwie
nieliczni ludzie, ograniczone fundusze.
Pomoc społeczeństwa powinna opiekę, nad
zabytkami spotęgować przez alarmowanie
władz w wypadku zagrożenia, przez wyszu-

r
Ryc. 70.

Pałac w Nieborowie — za
bytek z X V II w., obecnie
Muzeum.
Ze zbiorów C. B. I.

Pot. J. Mierzecka
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Ryc. 71.

Olsztyn. — Wysoka Brama
zabytek z X IV w., obecnie
schronisko i siedziba Polsk.
To w. Kraj.
Fot. J. K ołodziejczyk

kiwanie zabytków nieznanych i udział lub
pomoc w ich naukowym opracowaniu, przez
pomoc w znalezieniu użytku dila budowli
zabytkowych, wprzęgnięcie
zabytku do
służby społecznej lub gospodarczej — bo
jeśli jest to możliwe bez naruszenia istot
nych wartości historycznych — to stanowi
najpewniejszą gwarancję ich konserwacji
i oddziaływania. Nade wszystko trzeba zaś—
ja k smutne doświadczenia badań zabytków
w r. ub. w pow. piotrkow skim u ja w n iły —
trzeba szerzyć zrozumienie dla zabytków
właśnie wśród mas nie tylko miejskich, ale
i wiejskich Te cele przyświecały T. O. n. Z.
P. założonemu w 1907 r., które też począt
kowo pełniło zadanie nieistniejących w ó w 
czas państwowych władz konserwatorskich.
Obecnie, w dążeniu do scalenia w ysiłku or
ganizacyjnego, członkowie dawnego T. O.
n. Z. P. weszli do P. T. K. jako W ydział Spo
łecznej O. n. Z. P. Powinno to dać korzyści
i zabytkom krajoznawstwu. — Krajoznaw 
stwo będzie mogło pogłębić się przez w yko 
rzystanie dorobku badań nad historią i sztu
ką i w szerszej mierze wyzyskać zabytki
w turystyce, coraz bardziej masowej. Budo
wle zabytkowe w większym stopniu będą
mogły służyć turystyce, muzea stanowiące
własność P. T. K. będą mogły w szerszej
mierze korzystać z opieki fachowej.

1] 2

Opieka nad zabytkami i potrzeby nauko
we historii sztuki i k u ltu ry uzyskają pomoc
tysięcy członków P. T. K. rozsianych po ca
łym kraju; konserwator owie wojewódzcy —
będą m ogli liczyć na współdziałanie Okrę
gów i oddziałów T-wa, nawzajem pilnie
wysłuchując trosk i potrzeb miejscowych.
W ydział Społecznej Opieki nad Zabytka
mi Przeszłości zapewnił sobie poparcie Na
czelnej D yrekcji Muzeów i Ochrony Zabyt
ków jako organu Państwa w tej dziedzinie
oraz współdziałanie Związku Historyków
Sztuki i K u ltu ry jednoczącego ogół badaczy
i praktyków również w zakresie muzeologii
i konserwacji zabytków prehistorii, sztuki
i etnografii. Związek Historyków Sztuki
i K u ltu ry p rzyją ł już rezolucję o współpra
cy z P. T. K. N iew ątpliw ie również i Zw ią
zek Bibliotekarzy i A rchiw istów dołączy się
do naszej pracy.
Najbliższy program Wydziału streszcza
się w haśle: każdy zabytek ma społecznego
opiekuna. W tym celu powinny powstać
sekcje Społecznej Opieki nad Zabytkami
Przeszłości w Oddziałach, a w miejscowo
ściach nie mających Oddziałów należy po
wołać delegatów. W ydział zaś pragnie być
poradnią naukową i ośrodkiem pośredniczą
cym dla działalności wydawniczej, odczyto
wej i naukowej popularyzacji uświadamia-

Ryc. 72.

Modlndlca (woj. krakow
skie) — stary zabytkowy
dwór (klasycz.), obecnie
Uniwersytet Ludowy.
Ze izbiorów C. B. I.

turach — nie jest to zresztą nowością
w P. T. K., lecz tylko realizacją Statutu,
kontynuowaniem tego, co zaczęli założyciele
Towarzystwa.

jącej, bo ta robota musi iść równolegle.
Z tym musi się też wiązać udział W ydziału
w pracacih szkoleniowych. — Z naciisikiem
w końcu trzeba raz jeszcze podkreślić, że
główny bezpośrednio ciężar roboty spoczy
wać musi na okręgach, oddziałach, delega

W I A D O M O Ś C I

Fot. Z. Trojanowski

Dr. Stanisław Herbst, W-wa.

K R A J O Z N A W C Z E

K ra jo z n a iu s tm o w Z w i ą z k a c h Z a w o d o u m c h
SEKCJA KRAJOZNAWCZA
ZW. ZAW. PRAC. POLIGRAFICZNYCH
W ZIELONEJ GÓRZE
Sekcja Krajoznawcza Zw. Zawód. Pracow
ników Poligraficznych w Zielonej Górze na
desłała do Redakcji „Ziem i“ dwa opisy wy
cieczek krajoznawczych. Jedna z tych wycie
czek o charakterze miejscowym umożliwiła
uczestnikom zwiedzenie Zaodrzańskich Zakła
dów Budowy Mostów i Wagonów. Zakłady te
zatrudniające około 2.000 ludzi na 2 zmiany
budują i naprawiają wagony kolejowe i mo
sty wszelkiego rodzaju. Wycieczka oprowadzo
na została (po udzieleniu zezwolenia przez D y
rekcje Zakładów za poparciem tamtejszej Ra
dy Zakładowej) przez przewodnika dostarczo
nego przez fabrykę. Zwiedzanie objęło halę
budowy otwartych wagonów towarowych, sto
larnię, kotłownię. Zakłady posiadają własną
szkolę, żłobek i świetlicę.
Druga wycieczka odbyła się autobusem
z przewodnikiem delegowanym przez Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze. Trasa wycieczki

W

prowadziła przez miasteczko Otyń do Nowej
Soli nad Odrą. (Fabryka nici „Odra“ , jedna
z największych w Polsce, fabryka kleju skór
nego i inne). Stąd udano się do zamku Karolat, ogromnej niegdyś siedziby .magnackiej
(107 pokoi), skąd powrócono do Zielonej Góry.

Ryc. 73. Wycieczka przed zamkiem
w Karolacie.
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Kronika

k r a j o z n a uj c z a

WYSTAWA
GEOGRAFICZNO-KBAJOZNAWCZA
W BĘDZINIE
W dniu 6.I I I . br. o godz. 11-ej w budynku
szkoły Nr. 5 w Będzinie odbyło się otwarcie
wystawy geograficzno - krajoznawczej przy
udziale ok. 400 osób, m. in. przedstawicieli
Władz Szkolnych, Samorządu m. Będzina,
Wydz. K u ltu ry i Sztuki, dyrektorów i profe
sorów szkół Będzina i Dąbrowy Górniczej, de.
legatów szkolnych Kół Młodzieżowych z Woj.
Śląsko-Dąbrowskiego i Krakowa, delegatów
Bad Zakładowych i dyrektorów fabryk m.
Będzina. W otwarciu wziiął udział również
prof. Węgrzynowicz z Krakowa, instruktorki
geogr. i krajoznaw. z Katowic ob. Morejko
i ob. Górska i kier. ośrodka dydaktycznego
nauk z Szopienic ob. dr. Mielecki.
Wystawa obejmowała 4 działy — K rajo
znawstwo (łącznie z wydawnictwami), prze
mysł m. Będzina i najbliższej okolicy, geogra
fię, sztukę ludową i pejizaż. W sali krajoznaw
czej można było nabyć lub zaprenumerować
szereg czasopism krajoznawczych, geografi-,
cznych, wagi. turystycznych. Stoisko miały
też Państw. Zakł. Wyid. Szkoln. i ,,Książka
i Wiedza“ . Beszta sali to eksponaty Kół K ra 
joznawczych Zabrza, Zawiercia i Krakowa.

Dział ge-ograflii obejmował mapy w najnow
szych wydaniach, mapy plastyczne części
świata (prace konkursowe młodzieży), albumy
widoków z poszczególnych regionów Polski
(iównież prace konkursowe) oraz projekty

Ryc. 75. Grupa dzieci a Dąbrowy Górniczej
w tańcu „kujawiak“ .

okładek na czasopisma krajoznawcze. „O rli
Lot“ , „Ziemia“ , „Poznaj Świat“ .
Czwarta sala zgromadziła eksponaty sztuki
Ludowej z obrazami malarzy plastyków Zagłę
bia Dąbrowskiego (Fałat, Jara i in.), ceramikę
ludową, rzeźby, wycinanki, la lki (m. in. gór
nik), wykopaliska z zamku w Będzinie, obraz
tych ruin i herb m.. Będzina. Wystawa otwar.
ta była do 20 marca.

Byc. 74. Z działu przemysłu m. Będzina.

W sali przemysłu było reprezentowanych
26 fabryk m. Będzina, m. in. na środku model
cementowni Grodziec, w rogach wnętrza ko
palni węgla oraz kielichy kryształowe fabryki
szklanej z Ząbkowic.
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Ogółem zwiedziło wystawę 8.535 osób (ok.
400 osób dziennie), w tym 7.650 młodzieży i 685
dorosłych. W czasie trwania wystawy urzą
dzono 5 poranków geograficznych z frekw.
około 2.000 młodzieży oraz cykl odczytów na
następujące tematy: a) jak należy racjonalnie
poprowadzić wycieczkę krajoznawczą, b) war
tości1 krajozn. Zagłębia Dąbrowskiego, c) war
tości turyst. Karkonoszy, d) o zamku w Bę
dzinie, e) A fryka Zach. i Połudn. — Odczytów
wysłuchało 2.435 osób z pośród młodzieży.
Z wystawą połączony był konkurs, który obej
mował projekty na okładki czasopism krajo.
znawczych i geograficznych, albumy wido
ków, mapy plastyczne oraz wypracowania
na temat wystawy. Nagrodami były pre
numeraty czasopism geogr. i krajoznaw. oraz
książki geogr. naukowe lub podróżnicze.

Z piśm iennictw a
Piskorski Cz. Ze Szczecina przez Świnouj
ście do Międzyzdrojów. Przewodnik turysty
czny z planem portu, drogi wodnej do Świno
ujścia, mapą wyspy Wolin i planem Między
zdrojów. Szczecin 1949, str. 62.
Przewodnik tein ma zaspokoić potrzeby kra
joznawcze licznych wczasowiczów spędzają
cych lato na wyspie Wolin lub w okolicach
Szczecina. Tymczasowe potrzeby zadowolić
może przewodnik Cz. Piskorskiego w zupełno
ści, gdyż jest jasny, przystępny, obejmuje ca
łość tego, co turystę lub wczasowicza intere
suje, stara sie powiązać dizień dzisiejszy z prze
szłością polską Pomorza Zachodniego, objaśnia
o godnych widzenia zabytkach i pomnikach
żywej przyrody (Park Narodowy na wyspie
Wolin), daje wiele wskazówek praktycznych.
Wydaje sie, że zbyt mało poświecono uwagi
dzisiejszemu .Szczecinowi, jego roli i znacze
niu, w porównaniu choćby do ustępów oma
wiających role Szczecina w ciągu poprzednich
75 lat, a wiąc za czasów niemieckich. Pożądane
też byłoby rozwiniecie dziejów najnowszych
Szczecina i okolicy, oraz ro li jaką w wyzwo
leniu odegrały Armia Czerwona i walcząca
przy jej boku Arm ia Polska. Sądzimy wilec,
że z tym i uzupełnieniami następne, rozszerzo
ne wydanie, nie będzie budzić zastrzeżeń.
Słabą stroną tego przewodnika jest jego
strona graficzna, tak druk jak i mapy. J. R.
Poznań. Przewodnik po mieście. Wydawni
ctwo Zachodnie. Poznań 1949. Str. 144 i mapa.
Przewodnik ten, będący zbiorową pracą
szeregu antorów wydany został na X X I I Mię
dzynarodowe Targi w Poznaniu. Przewodnik
ten obejmuje trzy działy odrębne sposobom
ujęcia: Poznań historyczny i dzisiejszy. Prze
chadzki po mieście i Informacje. Działy te
opracowane są starannie, aczkolwiek nieraz
zbyt przeładowane zbędnym patosem, którego
w wydawnictwach typu turystycznego nale
ży unikać. W wielu wypadkach podano, że te
czy inne zbiory zniszczone zostały czy wywie
zione przez Niemców, nie wyszczególniając zu
pełnie w jakileh to było okolicznościach, w ja* kim stopniu zniszczone zostały te zabytki,
a właśnie nieraz te szczegóły mają dużą wagę.
Dział inform acji bardzo wyczerpujący, mo
żna go za wzór postawić podobnym wydawni
ctwom. Należałoby wiec tylko poprzednie, h storycizne i zabytkowe informacje nieco ście
śnić, aby je przystosować do zwięzłości działu
informacyjnego.
Wegner Jan, Arkadia. Wydawnictwo Mu
zeum Narodowego w Warszawie. Warszawa
1948. Str. 71 oraz ilustracje i mapy.
Położona koło Nieborowa Arkadia stanowi
niezwykle cenny zabytek architektury ogro
dowej* z X V II I wieku w Polsce, z zachowa

niem całkowitego prawie kompleksu elemen
tów przestrzennych z tego okresu. B ył to
okres gdy wśród rodów magnackich panowa
ła moda na urządzanie „arkadyj“ to jest
ustroni, nawiązujących do greckich czy rzym
skich okolic, pełnych uroczych zakątków, ka
skad (wodospadzików), minek, mostków, spe
cjalnie dobranych zespołów drzew i krzewów,
skałek sztucznych iitd. Pozostawało to pod
wpływem
ówczesnych prądów literackich
i kulturalnych na Zachodzie, tak zwanego sen
tymentalizmu, szukającego wszędzie krajobra
zów pasterskich, sielskich, sielankowości i ca
łego sztucznego zbliżenia się do „wieśnia
ków“ właściwego wyższym warstwom X V II I
wieku.
Arkadia powstała jako wyraz tego prądu pod
koniec X V I I I /wieku i dzięki szczęśliwemu
zbiegowi okoliczności zachowała się w swej
oryginalności. Razem z sąsiednim pałacem
i parkiem w Nieborowie, objęta została w lu 
tym 1945 przez polskie władze konserwator
skie, które nadal otaczają ją troskliwą opieką.
Stanowi część Muzeum Narodowego w W ar
szawie.
Od X V I I I wieku zadrzewienie A rkadii po
większyło sie i. całość stanowił teraz ciekawy
zabytek architektury ogrodowej. Przewodnik
napisany przez kustosza sąsiedniego Nieboro
wa dra Wegnera przeznaczony .jest w pierw
szym rzędzie dla miłośników. Życzyć by nale
żało, żeby obok tego wydany był i popularny
przewodnik ze wskazówkami praktycznymi
(turystycznymi), z mapą i objaśnieniem całe
go zagadnienia architektury ogrodowej „sie
lankowej“ ma tle rozwoju prądów kulturalnych
i sądzimy, że tak dobry znawca Nieborowa
i Arkadii jak dr. Wegner byłby dla takiego
przewodnika najodpowiedniejszym autorem.
J. IŁ#
Kochański, Poezja Mazur i W armii. Biblio,
teka Ziem Odzyskanych. Wyd. PZWS, W ar
szawa 1949 str. 142.
Gilekawa ta broszura obejmuje dzieje k il
kuset lat poezji tak katolickiej W arm ii jak
i ewangelickich Mazur, które aczkolwiek przez
tyle lat oddzielone od Ojczyzny, wytrwały je
dnak w swej polskości aż do chwili wyzwole
nia ilch dzięki zwycięstwu A rm ii Czerwonej
nad hitlerowski,mi Niemcami w 1945 r.
Praca dra Kochańskiego obejmuje świetny
okres tej poezji w X V I, X V II i X V I I I wieku,
następnie ludowe poezje X IX i początku X X
wieku, poezje patriotyczne okresu plebiscyto
wego, okres międzywojenny, aż do poezji kon
spiracyjnej, antyhitlerowskiej w czasie I I woj
ny świiatowęj. Swój patriotyzm przypłaci! nie
jedni działacze mazurscy i warmijscy śmiercią
jak Barcz, Pieniężny i inni. Żyją jeszcze poeci
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Śliwa, Buczyński, Łengowski, Zientarówna.
Książeczka dra Kochańskiego b. pożyteczna dJla
wszystkich, którzy pragną zaznajomić się
z przywróconymi do Polski starymi naszymi
ziemiami.
j R,
Koźniewski K. Żywioły. Str. 440.
Książka Koźniewskiego stanowi cykl repor
taży z Ziem Zachodnich, pisanych z dużą wer
wą w czasie objazdu przez te ziemie. Książka
pisze o pracy osadników, o wysiłkach pionie
rów, o osiągnięciach przesiedleńców. Stanowi
więc żywe, barwne uzupełnienie do wielu mar
twych dość i szablonowych opisów krajoznaw
czych Ziem Zachodnich. Przedstawia nam to,
czego tamjtym wydawnictwom turystycznym
właśnie brak — przedstawia żywego człowieka
robotnika, chłopa, inteligenta polskiego, zaka
sującego rękawy i biorącego sie do zagospoda
rowania ziem przyznanych nam epokową de
cyzją Umowy Poczdamskiej.
Książce Koźniewskiego zarzucić można tylko
jedno; że powstała ona już ok. dwa lata temu
(druk trwał dość długo), a od tego czasu pro
blematyką Ziem Zachodnich zmieniła sie. W iel
kie zagadnienie współzawodnictwa pracy nic
znalazło w książce-reportażu Koźniewskiego
należytego miilejsca, a o jakichś przeobraże
niach na wsi, o dążeniu do gospodarki spół
dzielczej, zespołowej, o stacjach maszyno
wych, traktorowych, o spółdzielniach produk
cyjnych, o tym co się tworzy na dawnych ma
jątkach państwowych, o nowych ideach, no
wych nastrojach — o tym wszystkim Koźniewski nie mówi. Dla niego wieś jest jeszcze
monolitem jakim się wydawała, po osiedleniu
Ziem Zachodnich przez repatriantów w 1947 r.
Dziś te zagadnienia inaczej muszą być stawia
ne. Nie zmniejsza to wartości publikacji Koź
niewskiego, którą winni przeczytać wszyscy
zwiedzający nasze Zićmie Zachodnie. J. R.
Bogusz Zygmunt Stęczyński „Śląsk“ —
podróż malownicza w 21 pieśniach) — W ro
cław, Zakład im. Ossolińskich, — 1949
str. X X X V + 212, 31 rys.
W r. 1844/45 wędrował pieszo po Dolnym
Śląsku B. Z. Stęczyński. B ył to bodaj pierw
szy polski podróżnik'-krajoznawca na tych zie
miach, a interesowała go natura i zabytki hiistor., a że był poetą z Bożej łaski, co widział
i słyszał — opisał wierszem w 21 pieśniach i zi
lustrował rysunkami.
Opis tego zapomnianego dotąd krajoznawcypoety (1814 — 90) obecnie ujrzał* światło dzien
ne. Wartość jego nie leży w walorach litera
ckich, ale tematycznych, które umie autor
uchwycić na trasie swej podróży. Poemat
„Śląsk“ opiewa miasta, zamki, góry, kopalnie,
uzdrowisku — i! lud, związany z tymi! ośrodka
m i piękna, pracy i życia. Wśród ludu zwłasz
cza wiejskiego doszukuje się autor polskości.
Zuachodzi ją nie tylko w bogactwie ludowych
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podań, legend, pieśni i codziennych rozmów,
ale z dumą stwierdza, że Niemcy są tylko przy
byszami, a ziemia jest odwiecznie polską. Pol
skość tę odczuwa się tak na wsi jak i w mieś
cie, nawet w stolicy Wrocławiu „gdzie ze
wszystkich stron niemczyzna wieje, chociaż to
polskie miasto“ —
Wiele śladów polskości ma biblioteka w Cie
plicach, zaś u pustelnika koto Dusznik cóż wę
drownik anachodzi1?
„...na drugiej półce książki spoczywały,
które miał dla rozrywki i dla Bożej chwały.
Było tam Pismo Święte, kronika Bielskiego,
Kochanowskiego, Drużbacka...“
Podobnych pamiątek mnóstwo na tej ziemi
pobojowisk i słowiańskich mogił. Wszak tyle
ich jeszcze Kisielewski znalazł!
Ta „mąlowniicza podróż“ Stęczyńsfciego jest
dla nas współczesnych nader dokładnym prze
wodnikiem po miastach sprzed wieku. Oto u)).
„Leży miasto Jelenią Górą nazywane,
z porządlku il mieszkańców rozmaitych znane,
otoczone m iłym i owoców sadami,
zaszczyca się ratuszem, rynkiem, świątyniami.
Fara piękne obrazy w swojej nawie mieści1,
a zbór ewangelicki białością wzrok pieści.
Rynek przyozdobiony w sklepione podsienia,
co dają przed upałem lub deszczem
schronienia,
gdzie targi odbywane na zboża, jarzyny,
a nawet i na płótna, sukna i muśliny,
które miąstó na swoich narzędziach wyrabia
i inne do sprzedaży rzeczy przysposabia.
Ma blich, cukrownię, nawet robi porcelanę
jako przedmioty dobre, w całym kraju znane“ .
W wierszach powyższych nie »nachodzimy
poezji piękna, ale niejako upoętyzowany doro
bek ludzkiej pracy. Mamy go na całej trasie po
dróży od Frydku na granlicy Moraw przez Świ
dnicę, gdzie „brzm i głos polski, lecz Niemiec
słów swych więcej sieje“ , po Kłodzko i Ka
mieniec. Śnieżka zyskała sobie upodobanie au
tora i poświęcił jej cały rozdział. Zwiedzamy
potem kopalnię węgla i żelaza w Kowarach
oraz kąpielisko szczawieńskie. Znowu osobny
rozdział poświęcony osobliwościom gór kaczawskich, łomnickich, Sobótce; kilka rozdzia
łów o zamkach i uzdrowiskach, poczem autor »
przechodził do miast nadodrzańsikich, jedzie
Odrą, Kłodhicą do Gliwic, gdzie próbuje po
ciągowej jazdy i zwiedza kopalnie srebra w B y
tomiu i Tarnowskich Górach. Opisem Cieszyna
i wycieczką do źródeł W isły kończy swą po
dróż.
Autor zbyt dużo miejsca poświęcił histo
rycznym pamiątkom na niekorzyść folkloru
ludowego, ale zasługą głównie leży w tym, że
pozostawił nam wierny obraz ziem zaodraańskich sprzed wieku, stwierdzając ich polskość.
Szkoda, że piękny ten pamiętnik ukazał się
w zbyt małym nakładzie (1000 egz.).
(bj.)

