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Fot. Tadeusz Krystek
Ryc. 255. Tatry. W idok z Kasprowego na Tatry Zachodnie

i

EUGENIA ROMANÓWNA

Z NAD JEZIOR
GARDZ1EŃSKIEGO

I ŁEBSKIEGO

(W spo m n ien ia z w y p ra w y e tn o g rafic zn ej, zo rg an izo w an ej staran iem p ro t. d r B. S te i-

machowej z Z a k ła d u E tn o lo g ii i E tn o g ra fii U. M. K. w T o ru m u , w sierpmu 1948).
Wyprawa nad jezioro Gardzieńskie i Łeb
skie była najciekawszą i najmilszą spośrod
wszystkich w ypraw dokonanych przez stu
dentów etnografów w ostatnim sezonie e
tnim . W prowadziła nas ona w teren obfitu
jący w zespół ciekawych i różnobarwnych
form morfologicznych, zapoznała nas z kulturą ludową oraz ze specyficzną gospodar ą f
i sposobem bytowania na tak ^odmiennym U
i odległym zakątku Polskiej ziemi.
...Dogodną drogą, w niespełna dwie godzi
ny jazdy autobusem, dostajemy się ze Słup
ska do jednej z najstarszych osad, związanej
już ze strefą przybrzeżną — Smołdzina. Po
łożona u stóp Rewekolu, najwyższego wznie
sienia tej okolicy, po półn.-wschodmej jego
stronie, wieś ta wykorzystała do rozbudowy
ła tw y do obrony odcinek, pomiędzy w yn io
słym wzgórzem i blisko do niego podchodzą
cą rzeką Łupawą.
Uważny przegląd osiedla pozwala bez tru 
du odczytać stopniowy jego rozwój: okrągły
plac lekko wyniesiony z kościołem i zwar-

\{ye. '256. Trasa wyprawy etnograficznej Zakl.
Etnologii i Etnografii U. M. K. w sierpniu 1948.
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tym pierścieniem domów naokoło, stanów:!
prawdopodobnie zaczątek, może nawet jako
słowiańska okolnica. Dalszy rozwój osady po
stępował półkoliście wzdłuż krawędzi wzgó
rza.
Stare chaty trzciną kryte, budowane na
szachulec, dwuizbowe, z kominem central
nymi* v/,tpośrodku, zbliżone w ko nstiu kcji do
chat Kaszubskich, stanowią odmienny obraz
■ ^ ^ 0 część wsi rozbudowana po przeciw
nej prawej stronie rzeki. Wzniesione w tej
ostatniej nowoczesne piętrowe dom ki z bal
konami, hotelikam i, ulice brukowane, są po
chodzenia bardzo niedawnego i w przeci
wieństwie do niezwykle ciekawej starszej
części nie w yróżniają się żadnym inteiesują
cym szczegółem.
Na południe od Smołdzina wśród niskiego
i prawie równego otoczenia wyrasta w,spa
niały Rewekol (115 metrów). Stanowi on
półn.-wsch. zakończenie i najwyższy punkt
am fiteatru wzgórz czołowo - morenowych,
otaczających od południa jezioro Gardno.
Oglądany z daleka, przedstawia się juko rt
gularny stożek. Wzgórze Reweko
było
„św iętą górą“ dawnych mieszkańców w y 
brzeża. Na nim składano ofiary bogom s owiańskim. I dlatego tak ważnym jest dla nas
to przepiękne wzgórze. Sama jego nazwa
zresztą wywodzi się ze słowiańskiego okre
ślenia: „koło na Rewie“ - Rewą określa lud
przybrzeża półwyspowe wysunięcia lądu
w morze. Dziś jeszcze spotykamy nazwę osa
dy Rewa,, przy nowotworzącej się mierzei
w północnej części Kępy Oksywskiej Rewe
kol zatem stanowił istotnie „koło' (okrągłe
wzgórze) wysunięte w morze. Z czasów tych
' utrzym uje się tradycja, że na wzgórzu wzno
siła się latarnia, zbudowana przez odległych
przodków, pozostałej tu jeszcze autochtonicz
nej słowińskiej ludności.

Wejście na szczyt Rewekolu nie przedsta
wia specjalnych trudności. Osiągamy go bez
zmęczenia idąc dogodną, szeroką, spiralnie
wijącą się drogą. Stoki wzgórz porośnięte
drzewami sosnowymi, świerkowym i i buko
wym i. Małe okienko wśród krzewów (wieża
triangulacyjna chwilowo niedostępna) daje
niezwykle ciekawy w idok na bardzo poucza
jący wycinek krajobrazu: obserwujemy tu
zbiegające się różnorodne form y morfologicz
ne, typowe dla nowopowstałych jezior przy
brzeżnych. Widoczny na północnej krawędzi
jeziora pas mierzei odcina obecnie od otw ar
tej przestrzeni wodnej dawniejszą zatokę
morską. Niski, bagnisty brzeg wciąż zacieś
niającego się jeziora oraz blisko podchodzące
doń od1południa wzgórza morenowe pozwa
lają na żywo odczytać historię powstania te
go tak niedawno ukształtowanego krajobra
zu.
W bliskim sąsiedztwie Rewekolu na półn.zachodzie rozsiadły się Człuchy, niew ielki
lecz bardzo charakterystyczny przysiółek
rzędowy. Leży on na pograniczu bagnistych
ląk u stóp krawędzi dość znacznej wydm y,
powstałej z nanosów rzeki Łupawy.

Człuchy mało zmienione przez obce w p ły 
wy, przedstawiają pod względem etnograficz
nym ważny zabytek. Uderza nas tu przede
wszystkim układ zabudowań. Przy drodze
wznoszą się długie stodoły, które mają z bo
ku lub w pośrodku odrzwia służące jako bra
m y wjazdowe nie tylko do samych stodół,
lecz do całego obejścia gospodarskiego. Inne
zabudowania tworzą pozostałe ram y czworo
boku. Podwórze zamyka z drugiej strony dom
mieszkalny. Na zewnątrz przed stodołą pusty
plac dochodzący do samej drogi. Ostatni
zwłaszcza szczegół wskazuje na przejściową
fazę w rozwoju osadnictwa słowiańskiego.
Puste przestrzenie bowiem są pozostałością
po ogródkach, które, ja k świadczą o tym
przeprowadzone w tej mierze badania, zaj
m owały przestrzeń między stodołą a drogą.
Cennym zabytkiem etnograficznym są rów 
nież dość licznie zachowane tu strzechy trzci
nowe czterospadowe, dwuizbowe wnętrza
domów z zachowanym piecem centralnym,
stare szachulcowe ściany, w miejscach sil
nie zniszczonych pokryte szalowaniem. P ry
m ityw ne żórawie oparte na naturalnych roz
w idlonych pniach dopełniają całości typow e
go słowiańskiego zakątka.
Następnym, ciekawszym momentem w na
szej wędrówce b yły K lu k i, położone na połud.-zachodnim wybrzeżu jeziora Łebskiego.
Osada powstała w odmiennych warunkach
aniżeli poprzednie, wyróżnia się odmiennym
sposobem bytowania mieszkańców. Krótsza

Ryc.

258. Narzędzia gospodarskie
w Klukach.

używane
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które z nich trzysta la t liczące wykazują p ry 
m ityw ną budowę. Opierają się one na fu n 
damencie z luźno ułożonych głazów, z któ
rych cztery największe, podłożone na naro
żnikach, stanowią główne oparcie. Sposób
budowy notowany często u naszych Kaszu
bów. Uczucie swojskości w yw ołują bielone
w ycinki szachulcowych ścian, pochylone
trzcinowe strzechy z dobrze nam znanymi
naczółkami, niekiedy nawet czterospadowe.

Ryc. 259. Smołdzino. Dom z dachem naczół
kowym.

droga do niej od Smołdzina prowadzi wzdłuz
kanału, odwadniającego bagniste pobrzeża je 
ziora Łeby. Równina ta, produkt akum ulacyj
ny zachodniego, dziś już zamarłego w lotu rze
k i do jeziora, stanowi olbrzym ie połacie nie
co podmokłych łąk, o w yb uja łym nadmiernie
gąszczu trawiastym .
W niew ielkiej odległości od K lu k m ijam y
las świerkowo-sosnowy, rosnący na bardziej
już osuszonym terenie. Las przecina wybo
rowa szosa, zbudowana kilkanaście la t przed
wojną przez sołtysa i miejscową ludność.
Prowadzi nas ona do samych K lu k Smołdzińskich.
W szeregu domów, dziś różnych już ty 
pów, stojących po obu stronach drogi, napo
tkać można wiele jeszcze starych chat. Nie-

Ryc.
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260. K lu k i Smołdzińskie.
„żaki“ .

Suszące sic

Sąsiednie przysiółki, należące do K lu k
Smołdzińskich, jak Pawełkowicze i Żelazne
K lu k i zachowały w silniejszym jeszcze sto
pniu niczym nie zmącony swoisty charakter.
I dlatego może czujemy się tu, wśród tych n i
skich, strzechą krytych chatach, ja k w praw 
dziwej wsi polskiej. Wszak to dzieło Słowińców. Z przedwojennej cyfry 631 mieszkań
ców pozostało obecnie 244. Na miejsce w y 
siedlonych Niemców przybyła nowa ludność
polska, która przyw ykła już do trudnych wa
runków i dzielnie kontynuuje pracę poprze
dników.
Otoczenie moczarami, brak dogodnej ko
m unikacji i odległość od większych ośrodków
ochroniło ten zakątek od w pływ ów germań
skich i pozwoliło żyć je j mieszkańcom włas
nym życiem słowiańskim. W ykazali oni
szczególny zmysł w dostosowaniu się do pod
mokłego bagnistego otoczenia, które mimo
długo trw ających prac m elioracyjnych, w cią;
jeszcze jest niedostatecznie osuszone i tru 
dne do przebycia. Wszak do dziś dnia do
przysiółka, zwanego Zimne K lu k i można
dojść tylko długim drewnianym pomostem,
wzniesionym na dość znaczną wysokosc po
nad mokradłami. Szczególne to robi wraże
nie w dzisiejszym cywilizowanym świecie,
w samym środku Europy.
M okre podłoże wycisnęło swoiste piętno
na wszelkich dziedzinach życia. Domy np. nie
są ściśle zespolone z fundamentem. Gdy ten
ugrzęźnie zbyt głęboko w elastycznym po
dłożu, podnosi się domy i podważa podwali
nę. Ruchome budowle na niestałym dnie!
Rzecz zdawałaby się niewiarygodna, a je
dnak prawdziwa! Nawet koń ma tuta j spe
cyficzne „obuw ie“ , które mu nakładają
w okresach dżdżystych, kiedy grunt staje się
bardziej grząskim. Są t o ' pospolicie zwane

„k lu m p y " — szerokie, drewniane oprawy,
powiększające powierzchnię oparcia kopyta.
Charakter terenu wymaga ustawicznej pra
cy polegającej na oczyszczaniu rowów, po
szerzaniu ich, wzruszeniu ziemi po spaleniu
traw y, zbytnio w ybujałej na w ilgotnym pod
łożu. K ilk a narzędzi ja k im i się miejscowa
ludność posługuje pokazuje rysunek. Uderza
prym ityw ny, lecz bardzo celowy ich kształt.
W okresie początkowego osiedlenia ludność
żyła wyłącznie z rybołóstwa. Uprawiano ty 
le tylko ziemi, ile to było konieczne do ży
cia. Nie dbano o zwiększenie plonów, tra kto 
wano zajęcie na ro li jedynie ubocznie. N aj
wym owniejszym tego świadectwem jest fakt,
że jeszcze czterdzieści la t temu uprawiano
ziemię ręcznie łopatami.
Z czasem, dzięki przedsiębiorczości bar
dziej energicznych jednostek, zyskano coraz
większe tereny do uprawy, założono ogrody,
rozwinięto hodowlę bydła na szerszą skalę.
Dziś więc mieszkańcy K lu k są i rolnikam i
i rybakami. Ziemia torfiasto-piaszczysta da
je niezłe plony. Szczególnie rodzą się tu
ziemniaki i — też rzecz niezwykła — czarny
owies. Łąki sprzyjają hodowli bydła, drobne
ry b k i stanowią doskonały pokarm dla świń.
Uzyskiwany przed wojną nadmiar produ
któw potwierdza zasadę, że wola ludzka
przezwycięża wszelkie trudności.
Życie rybackie, mimo ogromnego zniszcze
nia w okresie wojennym i powojennym, trw a
nadal. Przy każdej prawie chacie wiszą na
rzędzia rybackie, sieci suszące się po poło
wach, naprawiane lub odświeżane. We wnę
trzu dziewczęta zajęte sią pilnie przygotowa
niem przynęty na węgorze.
Dużo ciekawych szczegółów etnograficz
nych dostarczają te odległe, w bagnach u k ry 
te K lu k i!
Z K lu k o świcie przewijamy się motorówką
przez jezioro Łeba na przeciwną stronę do
Bolencza. Gęsta ranna mgła zasłania cały w i
dok. Sternik wpatrzony bez przerwy w kom 
pas — kieruje prosto do celu. W Bolenczu,
małej przystani rybackiej czekają już na na
szą łódź rybacy z nocnym połowem. Przeła
dowują go na kuter, któ ry z kolei zabiera po
łów z następnych przybrzeżnych przystani
i dostawia do miasteczka Łeby.

Fot. A Klonowski.
Ryc. 261. Rowy. Dach stodoły z „wolim
oczkiem“ .Ściany szachulcowe.

Na południowym skraju mierzei Łebskiej,
pod olbrzym im i wydmami, w idnieje kilka
szop rybackich. Niektóre z nich mocno znisz
czone chylą swe strzechy trzcinowe ku ziemi.
I one wszystkie k ry ją swoiste cechy słowiań
skie, wyrażone czy to w przyźbowym dachu
trzcinowym, czy w białych kwadratach szachulca, gdzie miejscami odpadłe partie gliny
z sieczką odsłaniają pionowo sterczące drąż
ki, okręcone słomą. Rybacy mieszkają w nich
tylko w okresie połowów.
Przeprawa przez mierzeję jest trudna. D ro
gi na mapach znaczone, przeważnie już nie
istnieją. Z atarły je dziko królujące tu siły
przyrody: piasek wędrujący lub gąszcze, roz-

Ryc. 262. K luki. Gospodarstwo słowińskie.
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backie ze starych łodzi, przeznaczone na
sprzęt. Szop takich spotkaliśmy kilka. Są one
szczególnie charakterystycznym obiektem dlk
typowych nadmorskich wsi rybackich. Wnę
trze wsi również bogate w cenne pam iątki
dawnej k u ltu ry ludowej. Nie m niej od p ry 
m ityw u w budownictwie i życiu K luk, zadzi
w iły nas oryginalne chaty kurne, do dziś
jeszcze spotykane na zachodzie! Co prawda
uległy lekkiej „m odernizacji“ , nie m niej je 
dnak pewne szczegóły nie budzą najm niej
szych wątpliwości co do ich pierwotnego cha
rakteru. Szczególnie podkreślić należy po
dwójne poddasze z silnie zadymionymi
i osmolonymi belkami stropu górnego, w i
dniejące szpary pod dachem, komin dobudo
wany nie w środku, ja k zwykle, lecz z boku.
Przy jednej, specjalnie przez nas badanej
chacie, zw róciły uwagę ważne dla k u ltu ry
polskiej szczegóły: płatew, na której spoczy
wają krokwie, nie wysuwa się poza pion

Ryc. 263. Rowy. Żuraw - rosocha.

pościerające się w podmokłych obniżeniach.
To też z prawdziwą radością powitaliśm y
brzeg morski!
Poznany odcinek wybrzeża stanowi praw
dziwe bezludzie. Tylko plaża piaszczysta
oplukiwana przez bijące fale, nieskończone
pasma wydm o różnych rozmiarach, miejsca
m i swobodnie wędrujące, miejscami złączone
w zw arty wał, stanowią jedyne urozmaice
nie. Za wydmam i k ry ją się szopy rybackie
nowego typu, chwilowo bezużytecznie stoją
ce. Poza tym pustka.
Pierwsza osada jaką napotkaliśmy na m ie
rzei, idąc na zachód, b y ły Rowy. Ciekawie
rozbudowane pomiędzy morzem i jeziorem
Gardno w pobliżu ujścia rzeki Łupawy do
morza. Po praw ym brzegu rzeki zaledwie k il
ka domków bezładnie rozrzuconych u podnó
ży wydm. Większość osiedli zajmuje lewo
brzeżną część. Osada związana z tak w ielkim i
zbiornikam i w odnym i zachowuje oczywiście
charakter czysto rybacki. Już przy samym
wejściu do wsi w ita ją nas ciekawe szopy r y 
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Ryc. 264. Rowy. Szopa rybacka ze starej łodzi,

utworzony przez pozostałe belki zrębowe, lecz
stanowi z nim i jedną ciągłą linię. Rys w yłą
czny dla budownictwa polskiego. Fakt godny
zanotowania! I nie bez znaczenia jest dach
czterospadowy, trzciną kry ty !
Większość domów jest zbudowana w po
dobnym stylu: są wydłużone, szachulcowe,
z trzcinową strzechą, z jednym lub kilkom a
półkolistym i odchyleniami, zwanymi „w ole
oczko“ . Przy chatach często spotykane stare
żórawie. Całość robi m iłe wrażenie i również
wydaje się nam bliskie i znane.
Punktem końcowym naszej w ypraw y była
Gardna. Położona nad samym jeziorem, na
wyniosłych wzgórzach morenowych. Jeszcze
wyraźniej aniżeli w Smołdzinie, wyodrębnia
się spośród splotu u lic okazały plac, otoczony
wokoło zabudowaniami. W przerwach m ię
dzy nim i wybiegają kręte ulice, układ zgodny
z pierw otnym i okolnicami. Rozwój osiedla
w ybiegł oczywiście poza ram y pierwotnego
swego zasięgu: budynki rozsiadły się w róż
nych odcinkach wyniosłości, schodząc od
p a rtii wyższych do samego jeziora. Rozwija
jące się życie zaciera stare ślady. Nie wiele
tu już pozostało okazow czysto ludowych.
Parę tylko stodół drewnianych, parę strzech

wyziera wśród czerwonych dachówek. Dla
tego też wyszukiwanie pierwotnych form na
naszym Pomorzu ma pierwszorzędne znacze
nie dla etnografii polskiej.
Ostatni obraz, któ ry nam u tk w ił w pamię
ci, to rozłożyste olbrzym ie sieci rozwieszone
na palach, lekko poruszające się ponad tonią
jeziora Gardzieńskiego. Było ich dużo. Pasmo
za pasmem sunące w głąb. Na brzegu powa
lone sztenderki, łodzie wyciągnięte z wody...
M iły obraz z życia rybackiego, jeden z w ielu
spotkanych w tej nadwodnej krainie.
Po wyprawie gardzieńskiej odbyliśmy sze
reg innych w rejonie Gdyni, Gdańska, Helu
i Żarnowca. Najbardziej interesującą jednak
była powyżej omówiona. Pozwoliła nam ona
zbadać kulturę ziemi tak długo od Macierzy
oderwanej a mimo to kryjącej w sobie choć
nieliczne, lecz prawdziwie polskie ślady!
Wyprawa ta doszła do skutku dzięki sta
raniu Prof. dr. B. Stelmachowskiej oraz dzię
k i poparciu Departamentu Nauki M inister
stwa Oświaty i życzliwemu poparciu Rektora
U. M. K. prof. dr. Koranyego.
Eugenia Romanówna, Toruń.

M ARIA SPISS

BUKOW IEC
DROGOCENNY KLEJNOT ZIEM ODZY SK AN Y CH
Na uboczu głównych szlaków tu rysty
cznych, w odległości około 10 km na północny-wschód od Karpacza leży wieś Bukowiec.
Inform ator turystyczno - uzdrowiskowy po
Dolnym Śląsku poświęca je j tylko kilka obo
jętnych wierszy, niezaehęcających do orga
nizowania wycieczek w tę okolicę. Ponieważ
jednak w artykule D -ra Mieczysława O rło
wicza w Wierchach z r. 1947 przeczytałam
notatkę, że w Bukowcu są stare drzewa, na
dające całej osadzie charakter parku, jako
miłośniczka drzew postanowiłam — przeby
wając na urlopie w Karpaczu — zwiedzić
Bukowiec.

Wycieczka
ta
pozostawiła
niezatarte
wspomnienie. Odniesione wrażenia stanowiły
przeżycia osobliwe, pełne niewypowiedzianie
subtelnego uroku, stojące na najwyższym po
ziomie estetycznych doznań każdego człowie
ka, odczuwającego głęboką więź łączącą go
z przyrodą, a w szczególności człowieka uświa
damiającego sobie atawistycznie w nim
tkw iący k u lt starych drzew.
W pogodny, słoneczny, bezwietrzny dzień
sierpniowy poszliśmy wygodną, asfaltową,
widokowo bardzo piękną szosą od M ysłako
wic, stacji kolejowej na lin ii Karpacz — Je
lenia Góra, w stronę Bukowca.
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Po godzinnym marszu, po przejściu młyna
we wsi Kostrzycy, dochodzi się do polnej
dróżki wiodącej do Bukowca. Wioska robi
bardzo miłe, pełne ciszy i spokoju wrażenie.
Jest to obecnie m ajątek Uniwersytetu W ro
cławskiego, mieści się tam stacja zootechni
czna, dom wypoczynkowy pracowników U n i
wersytetu i Politechniki we W rocławiu; domk i mieszkańców schludne, obszerne, nierzad
ko piętrowe, wielorodzinne. M ajątek jest na
stawiony przede wszystkim na gospodarstwo
rybne. Na terenie Bukowca jest 14 stawów
połączonych ze sobą za pomocą tzw. m ni
chów.
Jednak główna siła atrakcyjna Bukowca
leży w bogactwie przepięknych, niezwykle
um iejętnie ze stanowiska malarskiego roz
rzuconych drzew. Ongiś jeden z właścicieli
Bukowca, magnat dolnośląski hr. Reden, ka
zał sadzić dęby, buki, graby, sosny, modrze
wie, czy to jako drzewa samotne, czy jako
skupienia, zachwycające pełną różnorodności
harmonią i stw orzył w ten sposób osobliwość
w dziedzinie ruralistycznej, wieś — park.
Nad jednym: ze stawów stoi w ytw o rny
w lin ii, biały domek, zamieszkany obecnie
przez zarządzającego majątkiem.
Podczas pięknej przejażdżki łódką po sta
wach podziwiamy bogactwo flo ry wodnej,
patrzym y na cudne świtezianki, unoszące się
nad powierzchnią wody, rozkoszujemy się
przedziwnie kojącą ciszą, wprost materialnie
nas opływającą.
Korzystając z uprzejmości zarządzających
majątkiem pp. W ernikowskich, zwiedzamy
w ich towarzystwie dalsze stawy. I urok po
tężnieje; dwa elementy przyrody tak silne
ja k woda i drzewa kojarzą się, tworząc tło
dla najpiękniejszych przeżyć intelektualnych
i uczuciowych człowieka. Na ciemnej ścianie
świerków jaśnieje biała plama ślicznej, go
tyckiej kapliczki. Podchodzimy bliżej i od
czuwamy bolesny dysonans. Kapliczka, która
stanowi tak piękny akcent architektoniczny,
jest całkowicie rozszabrowana, świecą pustką
nagie, odrapane ściany; na cmentarzyku
wśród lasu, wokół kapliczki położonym, nie
które groby jakby rozkopane.
Droga z powrotem do Karpacza prowadzi
przez Kow ary; zdążamy tam groblą pomiędzy
stawami.
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Potężne konary dębów, bogate korony so
sen odbijają się w spokojnej ta fli wodnej,
tam znowu jakiś stary modrzew o dziwa
cznych kształtach, każe snuć legendy o za
klętym w drzewo czarnoksiężniku. Jakaś uro
czysta siła tchnie z dębów i nie dziw im y się,
dlaczego od zarania ludzkości dąb jest sym
bolem władzy i potęgi a w zamierzchłych
czasach b ył przedmiotem ku ltu religijnego.
Opuszczamy przecudny zakątek z tą świa
domością, że odbyliśmy naszą najpiękniejszą
wycieczkę w Karkonoszach.
Zwracamy się do Państwowej Rady Ochro
ny Przyrody z gorącą prośbą, aby zechciała
wziąć pod Swą opiekę ten drogocenny k le j
not Ziem Odzyskanych.
Bukowiec winien zostać uznany za rezer
wat — chociaż nie posiada zadrzewienia na
turalnego.

Grają tu rolę powody natury zarówno ide
alnej jak praktycznej.
1) Istnieje konieczność ocalenia wyjątkowo
pięknego i stanowiącego w Polsce pewną
osobliwość krajobrazu.
2) Jako higienistka zainteresowana specjal
nie w rozbudowie i podniesieniu stanu
mieszkalnictwa wsi podmiejskiej uważam,
że Bukowiec przedstawia ciekawy przed
m iot studiów ruralistycznych i to z dwo
jakich względów: na żywym przykładzie
ruralista zajmujący się planowaniem
przestrzennym, najlepiej zrozumie i do
ceni wartość zadrzewienia dla zdrowot
ności ogólnej osiedla i higieny psychicznej
mieszkańców, nadto znalazł tu zastosowa
nie typ domu wiejskiego wielorodzinne
go3) Opieka Państwa jest potrzebna także z te
go względu, że do1rzeki Iglicy, która zasila
stawy bukowieckie, okoliczne fabryki
wypuszczają swoje wody odpływowe.
Wprawdzie dzieje się to okresowo i przed
tym kierow nictw a fabryk zawiadamiają
zarząd m ajątku, aby zalecił zamknięcie
śluz, jednak stan taki zawsze k ry je w so
bie niebezpieczeństwo zarówno dla ryb
jak dla roślinności wodnej i na stałe nie
powinien być utrzym any.
Czas nagli i sprawa jest bardzo pilna. Roz

szabrowana kapliczka i widniejące tu i ów-

dzie
na szczęście jeszcze rzadko — ścięte
pnie są poważnym ostrzeżeniem. Lekkomyśl. na lub zbrodnicza ręka może ująć siekierę

i zniszczyć piękno tej jedynej w swoim ro
dzaju wsi-parku.
Doc. dr Maria Spiss, Kraków
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(Z dziennika włóczęgi)
24. V III...
Limanowa tonie we mgle i drobnym desz
czu. Ogarnia nas czarna rozpacz. Od stoż
kowatego szczytu M ogielnicy dmie chłodny
w ia tr rozciągając m gły po lasach i jarach.
Szczyty zmalały i oddaliły się. Z limano
wskiego rynku odjeżdżają ostatnie furm anki.
Targ się skończył. Siedzimy w mrocznym
•sklepiku i popijamy herbatę. W »sklepiku
pachnie mąka, kiełbasa, pasta do butów, naf
ta, skóry, cytryna d cukierki. Poprostu
„szwarc, mydło, powidło i inne delikatesy“ .
Po upływ ie trzydziestu m inut pogoda po
czyna się zmieniać. Trzeba płacić za bladą
herbatkę, pozapinać plecaki i ruszyć w dro
gę. Chmury unoszą się coraz wyżej, rzedną,
rozrywają się. Pojawia się coraz więcej błę
kitu. Po godzinie nie ma już ani śladu nie
pogody. Powietrze czyste, widzialność bar
dzo dobra. Ogarnia nas radość, w żyłach czuć
tętniące podniecenie. Idziemy równym, w y 
ciągniętym krokiem. Jednak dobrze jest żyć.
Zwłaszcza gdy tak łatw o było przestać żyć.
Woda szumi. Ludzie pracują przy regulacji
potoku, pachnie ziemia, w powietrzu unosi
się delikatny, gorzkawy zapach w iklin . Na
południu stają dęba lesiste szczyty Ostrej
i Modynia. Strzepujemy butam i wodny pył
z silnie pachnących liści. Droga wilgotna, bez
kurzu. Zatrzym ujem y się na nocleg w Starej
Wsi u stóp Ostrej (929 m). Po lewej mamy
Łyczkę (807), a znacznie dalej na prawo Mo
gielnicę (1171 m). „T o“ już można nazwać
górami. K u Limanowej, czyli ku północy te
ren wyraźnie się obniża, ale zaraz za lin ią
kolejową (Chabówka — Nowy Sąaz) podno
si się stromo i osiąga wysokość od 785 do
921 m n. p. m. Wznoszą się tam szczyty Sałacz, Jaworz i Chełm.

Wkrótce zajdzie słońce. Polną drogą od L i
manowej wlecze się oryginalne towarzystwo.
Dwóch trzeźwych chłopów prowadzi pod rę
kę pijaniuteńką babę. Baba śpiewa na cały
głos i zatacza się mimo podpory.
K ilk a dni temu byłem jeszcze w mieście.
Wdychałem .kurz unoszący się z asfaltów
a wolne chwile spędzałem w basenie natło
czonym do ostatnich możliwości. W głośniku
darł się jakiś Faliszewski „T y jeszcze w ró
cisz do m nie“ ... Pomyślałem wtedy: „N ie
wrócę do miasta przed upływem co najm niej
miesiąca“ . I natychmiast pognałem do domu,
aby się przygotować do drogi. A teraz już
jestem tu. A n i kolei, ani gościńca — tylko
cisza, zapach lasu, pogodny zmierzch i gra
natowe sylw ety gór. Jutro pójdziemy dalej.
Jestem pogodzony ze światem i ze sobą.
Pachnie dym z brzozowych gałęzi. Jest chw i
la, kiedy nareszcie można zwolnić tempo ży
cia i odnaleźć siebie. Pomyśleć i coś nie coś
przemyśleć.
Niebo ciemnieje. Ukazują się gwiazdy. Po
gawędka z gospodarzem o tym i owym. Z w y
czajnie. Trzeba się przed kimś użalić, popy
tać ja k to tam w Krakowie. Gospodarz b ył
przecież w tym mieście jeszcze przed pierw 
szą wojną. Czy się co zmieniło? Stary dzia
dek kołysze jednomiesięczne dziecko. Tak
spotyka się przeszłość z przyszłością. K ró li
ki uganiają po izbie, pachnie smażąca się
słoninka! W krótce będzie jajecznica i kwaś
ne mleko. -Dwoje małych o jasnych włosach
śpi na łóżku. Zmęczyły się całodziennym
uganianiem po łąkach i paryjach. Za małe
to jeszcze, by paść krowy.
A potem nocleg na sianie w stodole.
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Fot. St. Pagaczewski.
Ryc. 265. „Jaka dziś pogoda?“ .

25. V III...
Po paru godzinach przez szpary stodoły
prześwieca słońce. Wymarsz naznaczamy na
piątą. Biegniemy po zroszonej łące ku stu
dni. Rozkosznie zimna woda wylana na gło
wę przepędza resztki senności. Słońce zała
muje się w kropelkach wody na opalonej
skórze ramion. Pachnie las, szumi strumień
płynący od szczytu po kamienistej, leśnej
dróżce. Zapowiada się dzień upalny. T ym 
czasem gospodyni wynosi nam przed dom
po garnuszku mleka. Przelewa się mleko na
brzeg garnuszka, przelewa się w nas radość
życia. Św iat jest piękny. Tej pewności nic
nam nie odbierze.
Idziemy. Znów na ramionach czujemy
ucisk rzemieni plecaka. Oczy pasą się nieby
wałą bujnością zieleni. Liczne źródełka u k ry 
te pod ciemną zielenią starych drzew raczą
spragnione usta chłodem przeźroczystej wo
dySzczyt. K ró tkie spojrzenie wokół i zejście
w dolinę duszną od zapachu siana. Nagrzana
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koniczyna wonieje coraz mocniej. Nad do
liną płynie jeskraw y obłok. I znów cie rp li
we podchodzenie [coraz bardziej strom ym i
ścieżkami. K to nie zaznał trud u podchodze
nia ku dobrowolnie Obranemu celowi, nie
wie co to jest radość osiągnięcia. K to nie
zaznał ciężaru, nie wie jaką ulgą jest roz
prostowanie pleców. Trzeba przejść przez
pot, tru d i wysiłek, by móc w całej pełni od
czuć radość istnienia. By móc ogarnąć okiem
szerokie horyzonty i poczuć się wolnym.
Szczyt Modynia (1032) osiągamy jeszcze
przed ósmą. Postój. Odejść stąd po pięciu
minutach byłoby
grzechem wołającym
o pomstę do nieba. W idok stąd jest bez n a j
mniejszej
przesady
wspaniały.
Przede
wszystkim na południu tk w i b liski i niemal
dający się dotknąć m ur Tatr, połyskujący
bielą zaśnieżonych, północnych żlebów. Na
bliższym planie wznosi się ciemny masyw
Lubania, na lewo przykucnęły Trzy Korony,
dalej w dolinie mieni się pas Dunajca — na
zachodzie w b ija się w niebo ciemno granato
w y stożek Mogielnicy. Na hali mnóstwo roz
sypanych perełek. Owce. Zberczą dzwonki,
pachnie trawa. Po dolinach i zboczach gór
przepływają cienie obłoków. Z dalekich hal
leci nagle typowe dla Gorców i Beskidu W y
spowego hukanie pastuchów, składające się
z czterech coraz, niższych tonów.
Leżymy w m iękkiej trawie. Nad głowami
mamy pogodne niebo. Czekolada rozpływa
się w ustach. W ia tr chłodzi spocone ciało.
Szumią lasy rozwalające się w przepysznym
bogactwie po wszystkich zboczach.
Zejście z Modynia strome, pełne jarów,
potoków, ściętych drzew. W dolinie b ie li się
m iniaturowe miasteczko Kamienica — leżą
ce nad potokiem płynącym od stóp ponure
go Kudłonia (1276 m). Schodzimy coraz n i
żej, m ijam y wieś Zbluzę. Dolina, którą do
chodzi się do Kamienicy, jest otoczona w y 
sokimi szczytami i nagrzana.
I znów droga pod górę. Słońce piecze co
raz mocniej. Na nieszczęście znikły źródełka.
Nie ma drzew. Pachnie zboże i siano. Zza
szczytów w yp ływ ają pow oli jaskrawo białe
obłoki. Sennie zberczą dzwonki na halach.
Nawet w lesie nie jest chłodniej. Wznosi się
od ziemi nagrzany zapach kory świerkowej,
schnących gałęzi, kamieni, poziomek. Po

ziom ki stanowią jedyne pokrzepienie dla
spieczonych warg. Są duże, ciepłe i słodkie.
Po porębie przesuwa si.ę mała żm ijka spło
szona ludzkim i krokami. Nie ma najlżejsze
go w iatru. Napotkany strumyczek w yryw a
z ust okrzyki radości. Spryskani ciepłą wodą
dążymy na szczyt coraz bliższy. Tutaj prze
latuje słaby wietrzyk. W głębokiej dolinie
bieli się Ochotnica.
Nad szerokim, dalekim światem płyną gó
ry bitej śmietany. Inne stoją nieruchomo jak
zastygła piana. Inne szybują ku górze pory
wane prądem wstępującym. Towarzysz
wzdycha na ten widok: „Ach, być teraz
w tym cumulusie na szybowcu...“ Wzgórza
i doliny obłoczne to jarzą się, to gasną na
moment. Bzykają duże, kolorowe muchy
i żółte trzmiele. W gorącej koniczynie cyka
ją koniki polne.
W dolinie, w otoczeniu dużych lip stoi
drewniany kościółek. Zejście ku wsi jest
strome. Traw y gładkie,’ przepalone, wielkie
kamienne p ły ty chwieją się, gdy stanąć na
nich. Pod rozgrzanymi kamieniami ciurczy
mały strum yk. W miarę zniżania się, szczyt
za nami staje dęba, wznosi się i zasłania nie
bo.
W Ochotnicy dłuższy postój. Pora obiado
wa. Za plecami spory kawał drogi. Wspania

le rzeżwiące piwo (cóż to za geniusz wyna
lazł ten niebiański napój!) — i nie m niej
rzeźwiąca kąpiel w potoku, będącym, jak
każdy w tym stronach, dopływem Dunaj
ca.
Kładziem y się w cieniu drzew nad rzecz
ką szumiącą i wijącą się gwałtownie na tle
białego kamieńca.
W kościółku jest chłód pachnący kadzi
dłem i floksami. Za oknami wróble. Wycho
dzi się stąd wprost w rozgrzane ciasto upa
łu.
Wejście na L u b a ń
to ostatni etap
drogi tego dnia. Z każdym krokiem w idoki
stają się coraz szersze i piękniejsze. Łąki po
kryte fioletow ym i i żółtym i kw iatam i wyda
ją odurzające zapachy. W upale sierpniowe
go popołudnia brzęczą pszczoły i bąki, z past
wisk lecą pasterskie okrzyki — a wokoło jak
okiem sięgnąć szczyty walące się jeden na
drugiego, podpierające się rudym i łapskami
żlebów i pocące się świerkową wonią.
Górale w białych spodniach i kapeluszach
o dużym rondzie koszą na łąkach trawę. Na
tle obłoków pięknie odcinają się ich zgrabne
sylwety. Na kamykach wygrzewają się jasz
czurki. W dali bieleje Łącko nad Dunajcem.
Dunajec... rzeka o czystej, w a rtkie j wodzie...
Kąpiel... Ech, chodźmy dalej. Szczyt.

Las tchnie ożywczą
wonią wilgotnych ziół.
Fot, J, Frąckiewicz,

i

Panorama, jaka się roztacza ze szczytu L u 
bania, należy do najpiękniejszych w Polsce.
Jak na dłoni leży Beskid Limanowski, a da
lej ku zachodowi wspaniałe Gorce — ojczy
zna Orkana, który, ja k n ik t inny, w ypowie
dział ich niezw ykły urok i wdzięk. Turbacz,
Gore, Kudłoń, Jasień, oraz szczyty Beskidu
Wyspowego: Mogielnica, Łopień, C w ilin,
Snieżnica, aż po niższe szczyty ziemi myśle
nickiej i wzgórza dobczyckie, ku Gdowowi
i Wiśniczowi. K aw ał świata. Od Tatr cią
gną powiewy nad doliną Dunajca. W dole
leżą wsie i miasteczka — Nowy Targ (stąd
niewidoczny), Dębno, Maniowy, Czorsztyn
z ruinam i zamku, Niedzica...
Na kolację jajecznica, czarny chleb z ma
słem, poziomki ze śmietaną. Przyniesiono je
w kozubku ze świerkowej kory. A potem nawznak, twarzą ku niebu. Księżyc nad górami.
Ciepły w ia tr. Czyż naprawdę tak mało po
trzeba, by się czuć szczęśliwym?
26. V III...
Nad ranem działy się na niebie niesamo
w ite rzeczy. Chmury piętrzyły się ja k fale
morskie przy skalistym brzegu. W łaziły j edna
na drugą, dusiły się, rozryw ały, ociekały nie
bieską krw ią, przypłaszczały, w iły , czołgały
i zryw ały się nagle w ostatnim paroksyźmie
wściekłości. Ostatecznie nic złego się nie sta
ło — w ia tr rozegnał całe to niespokojne to 
warzystwo i podarował nam piękną pogodę.

I znów poziomki ze świerkowego kozubka.
ściągniętego przemyślnie wystruganym i pa
tyczkami, zaopatrzonego w rączkę z łyka.
Schodzimy szybko ku Czorsztynowi. Po dro
dze towarzyszy nam przypadkowo spotkany
turysta, któ ry w ciągu godziny nie otwo
rz y ł ani razu ust poza sakramentalnym „dzień
dobry“ i „dowidzenia“ . Potem poniosło go
w prawo i tyleśm y go widzieli. Szczęśliwej
drogi.
Niedzica bieli się w słońcu, w ytryska z zie
leni starego parku i grzeje się w otoczeniu
pięknych róż.
Dunajec niebieski i srebrny chlupocze na
białych kamykach. Najwspanialsza z polskich
rzek. Błękitna sizarfa tęsknoty ludzkiej za
swobodą i beztroską.
Przypomina się naraz piosenka zasłysza
na gdzieś w Gorcach, na łące, pod szerokim,
swobodnym niebem:
,,Ej góry, góry mnie się nie cni z wami
bo ja od małego nauczony z wami...“
Przychodzi też do głowy myśl może nie
mądra, może sentymentalna, że gdy p rzyj
dzie kiedyś umierać, to najtrudniej będzie
pożegnać się z górami, najtrudniej będzie
pogodzić się z myślą, że góry zostaną i prze
trw ają, podczas gdy my, ja k powiada Aldous
Huxley, zamienimy się zwolna w dyszek cie
lęcy lub schab barani via pokarm roślinny,
do którego wejdziem y w charakterze sze
regu związków organicznych.
Stanisław Pagaczewski, Kraków.
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R U IN Y K O Ś C I O Ł A SW. M A R C I N A W G R Y Ż Y N I E
I „BRZOZA GRYŻYŃSKA
__________ ■
Niecały kilom etr na południe od wsi G ryżyna, w kierunku wsi Wonieść, w gminie Ra
cot powiatu kościańskiego (Wielkopolska),
znajdują się ru in y starego kościoła Sw. M ar
cina.
Kościół b y ł w stylu gotyckim, z piaskowca
kładzionego na zaprawę wapienną i stanowi
zabytek z X I I I wieku.
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Kościół posiada jedną nawę i prezbiterium.
Od strony południowej są trz y otw ory okien
ne (jeden z prezbiterium i dwa z nawy), jak
również wejście główne frontowe i jedno bo
czne.
Ruiny otoczone są laskiem świerkowym
około 20-to letnim . Ś w ierki te b yły zasadzo
ne przez ówczesnego borowego Witowskiego

z okazji w izyta cji Ks. biskupa Radońskiego.
Okazały krucyfiks drewniany który tu stał
do 1939 roku, jest obecnie zabezpieczony
w kościele parafialnym w Racocie. Kościół
otaczał spory cmentarz (ok. 1 ha), porosły
obecnie wiązami, topolami i akacjami. Na
tym cmentarzu chowano jeszcze w roku 1881
zmarłych parafian z Gryżyny, Osieka i Dąbca. Pochowano tam też w roku 1871 jeńców
francuskich, zabranych do niewoli pod Sedanem, a zajętych wówczas kopaniem kana
łu obrzańskiego pod wsią Gryżyna.
Na tym cmentarzu w pobliżu zewnętrznej
ściany prezbiterium wykopano w roku 1904
drewnianą statuę, którą po oczyszczeniu parą
w gorzelni w Gryżynie, określono jako sta
tuę Sw. Marcina, patrona tego kościoła. Sta
tuę ustawiono w niszy okiennej, jak to widać
na fotografii, przeze mnie wykonanej. Obec
nie znajduje się statua w kościele parafial
nym w Gryżynie.

P o t. A . W iś n ie w s k i.

Ryc. 267. Fragment ruin kościoła w Gryży nie
z rzeźbą św. Marcina.

U wejścia do starego kościoła stoi brzoza,
prawnuczka dawnej, legendarnej brzozy, któ 
ra Franciszkowi Morawskiemu poddała treść
do głośnej ballady pt.: „Brzoza Gryżyńska“ .
Przed k ilk u la ty rosła tu jeszcze brzozawnuczka, gruba i okazała. Zniszczyli ją

Ryc. 268.

Ruiny kościoła św. Marcina
w Gryżynie, po w. kościań
skiego,
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w końcu wycieczkowicze odzierając ją z ko
ry. Dzieci szkoły gryżyńskiej napróżno sta
rały się ratować ginące drzewo, stosując róż
ne zabiegi ochronne. Brzoza bywała jednako
woż w dalszym ciągu niszczona i w końcu
uschła.
Ludność okoliczna zabiegała przez kilka lat
o zasadzenie nowej brzozy w tym samym
miejscu, lecz nie udawało się, bo „tu ry ś c i“
zniszczyli każde drzewo w krótkim czasie.

W I A D O M O Ś C I
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F ILM Y KRAJOZNAWCZE. Ukończono do
konywania zdjęć do film u krajoznawczego pt.
„Dolina Dunajca“ . Autorem scenariusza tego
filmu, składającego się z dwóch części po
380 m „ jest Stanisław Pagaczewski.
Instytut Filmowy wyprodukował poza tym
trzy film y o tematyce górskiej: „Narciarstwo1',
,,Zima na Podhalu“ oraz „Zima w Tatrach“ .
Scenariusze do obu ostatnich filmów napisał
Jan Gwalbert Pawlikowski wespół z reżyserem
J. Sapalskim. Montuje się również film reż.
Puchalskiego pt. ,,Zima w Karkonoszach“ .
ELEKTRY F IK AC J A POMO RZA MAZUR
SKIEGO. Zjednoczenie Energetyczne Okręgu
Mazurskiego przeprowadza elektryfikację wsi
na W arm ii i Mazurach. M. in. zelektryfikowa
no wieś Jeziorno przy czym połowę kosztów po
k ry ł Prezydent R. P. Bolesław Bierut.
ZŁOŻA soli zostały odkryte w okolicach Ro
goźna koło Łodzi. Sól znaleziono na głębokości
350 m., pod pokładami węgla brunatnego. Obec
nie dokonuje się badań laboratoryjnych celem
ustalenia gatunku nowej soli.
REGULACJA RZEK napawa wiciu krajo
znawców i miłośników piękna rodzimego krajo
brazu smutkiem i przerażeniem, niemniej jest
konieczna ze względów gospodarczych. W ra
mach robót regulacyjnych dokonano od wio
sny do jesieni regulacji 402 rzek, przy czym
większości prac dokonano na terenie Żuław.
PLANY
ROZBUDOWY ZAKOPANEGO.
W pierwszych dnia sierpnia odbyła sdę w Zako
panem konferencja poświęcona zagadnieniom
rozbudowy tego górskiego ośrodka wypoczyn
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W końcu użyto takiego fortelu: zawieszone
tabliczkę na brzozie stojącej opodal, pośród
świerków' z napisem, że jest to owa pamiątko
wa brzoza gryżyńska. Tym sposobem udało
się zm ylić zachłanność wycieczkowiczów
i skierować na inne drzewo. W miejscu w ła
ściwym zasadzono brzozę-prawnuczkę, która
dobrze się rozwija i liczy kilkanaście wiosen
życia.
Antoni Wiśniewski, Racot.

kowego i sportowego. M. in. omawiano sprawę
zabudowania południowych stoków Gubałówki.
Poruszono również sprawę projektowanej bu
dowy zapory wodnej na Dunajcu w Jazowsku
(między Łąckiem a Kadezą). Przy sposobności
warto nadmienić, że od dłuższego czasu nie sły
szy się już o projektach wybudowania zapory
na Dunajcu pod Czorsztynem. Oby już nigdy
podobnie bezsensowne pomysły nie ujrzały
światła dziennego.
ODBUDOWA MOSTÓW NA WIŚLE. Pod
czas wojny zniszczonych zostało 18 mostów na
Wiśle. Dotychczas odbudowano 11 o łącznej dłu
gości ponad 4 kilometry. W odbudowie znajdu
je się obecnie 6 mostów. M. in. odbudowuje się
iinos)t drogowy pa¡ Wiśle w okolicy Tczewa
o długości 990 metrów.
TRZEBA O TYM PISAĆ. W „Dzienniku
Polskim“ z 4 września p. Jan Kalkowski poru
szył bardzo ważną, sprawę szpecenia zabytko
wych budowli przez niekulturalnych „tu ry 
stów“ . Przytaczając szereg napisów z murów
zamku w Niedzicy nad Dunajcem, autor arty
kułu wysuwa projekt, by tych „turystów“ , któ
rzy pozostawili swe adresy na ścianach budo
wli ukarać ściągnięciem wysokiej grzywny pie
niężnej. Pomysł dobry, lecz niestety nic mający
szans zrealizowania dopóki nie ma przepisu
prawnego o pociąganiu do odpowiedzialności
za szpecenie zabytków chronionych. Tym
wszystkim, którzy lubią uwieczniać swe imiona
w ten sposób przypominamy sztubacką trawestację łacińskiego powiedzenia „nomina stultorum ubique locorum“ brzmiącą: imtona głupie
na każdym słupie“ ...

KRAJOZNAWSTWO MŁODZIEŻOWE W
Z, S, R, R, Młodzież krajoznawcza Z, 8, R, R,

zrzeszona jest w organizacji „Młodzi Podróżni
cy“ liczącej 3 m iliony członków. Zjazd odbyty
w Moskwie pozwolił na złożenie sprawozdań
z działalności organizacji w r. 1947. Młodzież
z Moskwy przestudiowała pierwsze linie obron
ne stolicy z okresu W ielkiej Wojny Ojczyźnia
nej. Wykopaliskami archeologicznymi zajmo
wała sie młodzież ze Syberii. Na Krym ie mło
dzież szkolna notowała opowiadania partyzan
tów, zbierała intensywnie i zapisywała legendy,
przysłowia i zagadki. Młodzież ta przywiozła
również z tych wycieczek kilkaset albumów

Och rona

WRACAJĄCY
Z KONGRESU WRO
CŁAWSK1EGO pisarz radziecki IL IA EREN
BURG zwiedził Ojców oraz Pieskową Skale.
Piękno Ojcowa wywarło na znanym pisarzu
wielkie wrażenie.

przyrody

UTWORZENIE „M A TE C ZN IK A “ W TA
TRACH. W celu ratowania resztek zwierzyny
w Tatrach, Ministerstwo Leśnictwa tworzy
w Dolinie Kościeliskiej ścisły rezerwat dla
zwierzyny tzw. „Matecznik“ .
Na dokładnie oznaczonym terenie tego „Ma
tecznika“ zabrania sic wypasu i przegonu owiec
i bydła oraz wprowadzania innych zwierząt jak
również czynności związanych z użytkowaniem
lasu. Wstąp na teren „Matecznika“ dozwolony
jest; a) osobom wykonującym tam obowiązki
służbowe, b) osobom korzystającym z pisemne
go zezwolenia wydanego przez Kierownictwo
Tatrzańskiego Parku Narodowego dla celów
naukowych, c) dla letniego ruchu turystyczne
go na ścieżce turystycznej z H a li Szczytirej do
Stawu Smreczyńskiego, d) dla narciarskiego
ruchu turystycznego na drodze miedzy Halą
Smreczyńską a Halą Pyszną.
Ruch turystyczny na szlakach dozwolonych
nie może powodować płoszenia zwierzyny, dia
logo może sią odbywać jedynie w małych gru
pach i pod warunkiem niezakłócania ciszy.
Z. T.

NOWE ŻUBRY W NIEPOŁOMICACH. We
wrześniu urodziła sie w Niepołomicach cielicz
ka, której nadano limie Puzonki. Obecnie po
siadamy 18 sztuk żubrów. Niewielu ludzi zape
wne wie o tym, iż żubry nasze noszą imiona
rozpoczynające sie na Pu. (Pużanka, Puzonka,
Puk, Puma, Pupilka itd.).

Kronika

„zielnika“ jako dar dla innych szkół. Ucznio
wie z Orłowa odbyli siedem wycieczek do
miejsca urodzenia Turgieniewa. 3 m iliony mło
dzieży—zapalonych turystów nabierało w tych
podróżach wiadomości, sił i zdrowia.
Z. T.

UREGULOW ANIE RUCHU TURYSTY
CZNEGO NA TERENIE DOLINY KOŚCIELI
SKIEJ. W celu uregulowania ruchu turysty
cznego na terenie Tatrzańskiego Parku Naro
dowego i ze względu na konieczność ochrony
przyrody Tatr, Min. Leśnictwa zarządziło za
mkniecie wjazdu dla pojazdów mechanicznych
wszelkiego typu do Doliny Kościeliskiej. Na
tomiast dla pojazdów konnych w celach tu ry 
stycznych wjazd dozwolony jest tylko do Hali
Pisanej, a poza Hale Pisaną tylko dla celów go
spodarstwa leśnego lub pasterskiego. Letni
ruch turystyczny i narciarski ruch turystyczny
dozwolony jest na całym terenie Doliny Ko
ścieliskiej a wyjątkiem „Matecznika“ (patrz
notatka poprzednia o utworzeniu ,.Mateczni
ka“ ), nie może on jednak powodować szkód
w gospodarstwie leśnym czy pasterskim, jak
również nie może pozostawać w sprzeczności
z celami Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Z. T.

ŻUBRY NA PODHALU. W okolicy Łopusz
nej k. Nowego Targu powstaje nowy rezerwat
leśny, do którego przewiezie sie w najbliższej
przyszłości 10 żubrów.
W samej Łopusznej otwarto niedawno schro
nisko Krakowskiego Towarzystwa Wędkarskie
go, przy którym mieści sie wspaniale wyposa
żona wylęgarnia łososi i pstrągów.

t u r H s t f) c z n a

RUCH TURYSTYCZNY NA KOLEJACH
LINOW YCH W POLSCE. Zestawienia staty
styczne dokonane przez Przedsiębiorstwo Pań
stwowe Koleje Linowe stwierdzają, iż kolej na

Kasprowy ma stale wzrastającą frekwencje
turystów. W r. 1945 (czynna od kwietnia) prze
wieziono 275 tys. turystów. W r. 1940 139 tys.,
przy czym największy ruch przypadł na mieś.
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lipiec, (25 tys. -osób) i sierpień (28 tys.). W ro
ku 1948 za pierwsze 3 mieś. zanotowano 57 tys.
Osób, lak, iż porównując tą frekwencją z fre
kwencją w odnośnym okresie ub egłych lat
(1947 _ 31 r, tys. pasaż,, 194« — 29 tys.) należy
przypuszczać, iż rok 1948 przyniesie dalszy
wzrost frekwencji. Niezmiernie dodatnim fak
tem jest, iż frekwencja ta coraz bardziej równo
miernie rozkłada się na cały rok i jedynie paź
dziernik i listopad stanowią miesiące zastoju.
Nie inaczej przedstawia się sytuacja na ko
lejce na Gubałówkę. W r. 1945 (czynna od ma
ja) notowano 36,5 tys. osób, w r. 1946 — 149,a
tys., w r. 1947 — 203,5 tys. a za pierwsze 4 mieś.
b. r. — 117 tys. Największa frekwencja była
w lutym b. r. t. j. 40 tys osób, marzec b. r.
34 tys: itd. W ubiegłych latach najwięcej osób
notowano w Lipcu i sierpniu. Najmniejszą frekkweneje notowano w listopadzie i październiku.
Kolej linowa w K rynicy po remoncie urucho
miona dopiero w czerwcu 1946 r. — wykazała
w tymże roku 28 tys. pasaż, w r. 1947 — 58 tys.
pasaż., by w ciągu pierwszych 3 mieś. b. r.
dać już 33 tys., co świadczy, żc dopiero napra
wa tunelu w Żegiestowie i uruchomienie ko
munikacji wzmocniło frekwencją kuracjuszy
w K rynicy a tym samym i kolejki. Zaznaczyć
należy, iż w kwietniu i listopadzie w latach
ubiegłych i w r. b. kolejka była nieczynna. Naj
więcej pasażerów notowano w marcu b. r. t. j.
18 t.ys.
Wyciąg ramowy na Kasprowym z natury
rzeczy czynny .jest przy sprzyjających warun
kach śniegowych i od tego zależy frekwencja.
Uruchomiony w r. 1946 — frekwencja 7.1 tys.,
w r. 1947 — 14 tys., w rb. 73 tys. Największa
frekwencja w marcu br. (7 tys, osób).
WCZASY MŁODZIEŻY A K A D E M IC K IE J.
W tegorocznym okresie wakacyjnym korzysta
ło z wczasów ogółem około 7000 młodzieży aka
demickiej. Z liczby tej 3500 studentów spędzi
ło «we wakacje na obozach spoleczno-wypoczynkowych.
ODBUDOWA SCHRONISK NA DOLNYM
ŚLĄSKU. Ministerstwo Komunikacji przezna
czyło w ub. roku 52 miliony zł na inwestycje
turystyczne na Dolnym Śląsku. Z sumy tej I>rl l
otrzymało 12 miliomów ma wyremontowanie
schroniska na Śnieżniku Kłodzkim (1422 m. n.
p. m.). Hejszowiźnlie (kolo Kudowy) oraz na
otwarcie schroniska w Chojnastach i w kilku

Prosimy

o

odnowienie prenumeraty
na rok 1949

Prenum erata uiynosić będzie
500
275
150
60
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rocznie,
p ó łro czn ie ,
kw a ta ln ie ,
n u m e r p o je dyńczy

innych miejscowoścdaeh Dolnego Śląska. Wo
jewódzki referat turystyki we Wrocławiu od
remontował dom turystyczny w tym mieście,
duże schronisko na przełączy Przesieckiej
(P. T. K.), oraz dwa ośrodki L ig i Morskiej:
we Wrocławiu i nad jeziorem P ilicho wskina.
Odnowiono również schronisko na Rozdrożu
Izerskim, hotel turystyczny w Kłodzku i dom
turystyczny w Kudowie.
TURYSTYKA W ZW IĄZKU RADZIEC
KIM . Powojenna turystyka w Związku Ra
dzieckim przechodzi okres wspaniałego rozwo
ju, Jak donosi moskiewski dziennik — P r a w 
ił a — na terenie ZSRR znajdują się 42 wielkie
centralne domy turystyczne, zdolne do przyj
mowania przez cały rok wycieczek. Domy te
spełniają rolą głównych ośrodków turystycz
nych i posiadają do dyspozycji własne 'nowocze
sne środki lokomocji dla uczestników maso
wych wycieczek. Specjalne autokary wożą tu
rystów w dużym promieniu od centrów tu ry 
stycznych.
W bieżącym roku .przewklziono organizacją
łącznie ponad 20 wielkich wypraw turystycz
nych o charakterze zespołowym. Szczególnym
zainteresowań:cm cieszyła sią wycieczka, pro
wadząca przez Azerbejdżan i Gruzję od Batum
do Baku.
W ielki wzrost ruchu turystycznego zanoto
wano wśród mieszkańców Moskwy, Leningradu
i innych centrów ZSRR. Zakłady przemysło
we organizują masowe wycieczki turystycznokrajoznawcze na tereny leżące często w dużej
odległości od macierzystych miast.
N A W IĄ Z A N IE KONTAKTÓW Z TURY
STYKĄ CZECHOSŁOWACKA. Wydział Tu
rystyki Ministerstwa Komunikacji nawiązał
bezpośrednie kontakty z klubami czeskich i sło
wackich turystów, wysyłając do Pragi swego
przedstawiciela. Zarówno Czesi .¡¡ik i Słowacy
wykazują wielkie zainteresowanie Polską, jako
krajem turystycznym. Ze strony czeskiej wy
sunięto projekt- grupowej wymiany wycieczek
turystycznych obejmujących każdorazowo oko
ło 20 >o«ób.
Mamy nadzieję, że dzięki nawiązaniu konta
któw zostanie wreszcie pomyślnie rozwiązana
sprawa konwencji turystycznej polsko-czecho
słowackiej, na zawarcie której oczekują z utę
sknieniem rzesze polskich turystów.
Sprostowanie:

W numerze 10/11 „Ziem i“ przy artykule
M. Opałka pt. „Barwa Tygodnika będzie czysto
krajowa“ opuszczono podtytuł, który brzmi:
„Z przygotowanej do druku książki pt, „Szla
kami krajoznawstwa polskiego“ ,
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ODKRYCIA NA W AW ELU. W trakcie prac
przy porządkowaniu wawelskiego wzgórza od
kryto ślady osadnictwa z młodszej epoki ka
miennej, paleniska z okresu kultury łużyckiej
oraz ślady chat i palenisk z okresu wczesnohistorycznego. Równocześnie odsłonięto przy
tej sposobności mury fundamentowe dwóch
średniowiecznych kościołów pod wezwaniem
św. Michała i św. Jerzego, zburzonych za cza
sów austriackich z początkiem X IX wieku.
ZAM EK W SUCHEJ ZAGROŻONY. Ko
misja powołana do badania sianu zabytków
w województwie krakowskim, stwierdziła że
zamek w Suchej niszczeje. Wydano" polecenia
celem zabezpieczenia pięknej i zabytkowej bu
dowli.
ODKRYCIE OSADY SPRZED 3500 LAT.
W powiecie Miechowskim, we wsiach Więcła
wie e i Marszowice, odkryto osadę sprzed 3500
lat oraz cmentarzysko całopalne ku ltu ry łu
życkiej. Prace nad wykopaliskami prowadzą
krakowscy .uczeni, przedstawiciele Muzeum A r-

cheologicznego Polskiej Akademii Umiejętno
ści.
MUZEUM KASPROWICZA W INOWRO
CŁAW IU. Zarząd Miejski Inowrocławia orga
nizuje w domu rodzinnym wielkiego poety
,, Muzeum Kasp r ow iczowsk e“ , w którym ze
brane będą wszystkie dzieła jego oraz publika
cje odnoszące się do twórczości autora ,,Hym 
nów“ i „Księgi ubogich“ . Sale muzeum deko
rowane będą drzeworytami! ludowym: i haftami
kujawskimi. Muzeum z pewnością stanowić bę
dzie atrakcję dla turystów i krajoznawców.
MUZEUM
KOPERNIKOW SKIE
WE
FROMBORKU zostało otwarte 5 września. Mu
zeum zostało zorganizowane z inicjatywy Pre
zydenta B. Bieruta przez Związek Historyków
Sztuki i K u ltury. Otwarcia dokonał minister
K u ltu ry i Sztuki Dybowski. Prasa polska za
mieściła szereg artykułów omawiających świe
żo otwarte muzeum. Przy sposobności należy
z uznaniem podkreślić obserwowany ostatnio
w Polsce wzrost liczby nowych muzeów regio
nalnych.

Z piśm ienm ctuia
KA ZIM IE R Z WEJCHĘRT — M IA 
STECZKA POLSKIE JAKO ZAGAD
N IE N IE URBANISTYCZNE. Warszawa
1947 r. Wyd. Ministerstwa Odbudowy,
stron 306.
Dzieło to, będące wynikiem poważnej i dłu
gotrwałej pracy, wykonywanej początkowo
w latach okupacji a więc tym. cenniejszej, sta
nowi bardzo poważny wkład w dziedzinę urba
nistyki w najszerszym tego słowa znaczeniu.
Zagadnienie urbanistyczne, poruszone przez au
tora, przypomina wszystkim zainteresowanym,
że urbanistyka obejmuje obszar większy niż
wielkie miasta, przy tym należy stwierdzić, że
poza urbanistami i architektami coraz więcej
ludzi interesuje się istotą budowy i planu mia
sta, tj. urbanistyką.
Omawiana
książka
przeznaczona
jest
w pierwszym rzędzie dla fachowców, tj. archi
tektów i urbanistów. Ponadto stanowi ona przy
gotowanie do właściwego rozwiązania proble
mu odbudowy wielkiej liczby miasteczek pol
skich zniszczonych działaniami wojennymi.
Jednocześnie jednak, „Miasteczka polskie“
stanowią cenny materiał dla krajoznawcy, któ

ry pragnie pogłębić swą wiedzę o krajobrazie
Polski. Drogi wędrowców-krajoznawców pro
wadzą właśnie przez łańcuchy małych miaste
czek, rozsianych po krainach Polski.
Odpowiednie przygotowanie na podstaw.e na
ukowych badań do właściwej obserwacji poz
woli każdemu krajoznawcy na zrozumienie waitośei zachowanych form architektonicznych
oraz wpływów, które oddziaływały przez wie
ki na ich utrwalenie lub zmianę. Pomocą w tym
będzie właśnie praca omawiana, w której autor
przedstawił obszerniej lub zwięźlej 619 mia
steczek, załączając dużą ilość planów i fotogra
fii.
Równolegle do rozważań czysto ni bani stycz
nych przedstawiona została historia rozwoju
miasteczek polskich, przy czym podkreślona zo
stała «Jawność planu typowo polskiego tzw.
osiedli samorodnych, które powstawały przed
.kolonizacją'*, podkreśloną przez historyków
i innych.
Studiując „Miasteczka Polskie“ przekonamy
się o wartości niezaprzeczenie poważnej, którą
w urbanistyce, architekturze i krajobrazie pol
skim przedstawiają te najmniejsze organizmy
miejskie. Utrzymanie tych wartości stanowi po-
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Ważne zadanie- odbudowy a poznanie i zrozu
mienie ich jest obowiązkiem każdego krajo
znawcy. Dlatego też omawiane dzieło winno
znaleźć się w bibliotece każdego, kto ,,przez po
znanie kraju dąży do jego umiłowania“ .
P. K.
KRAJOZNAWSTWO W KO M UNIKATACH
INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO SERII Y (z r. 1946
i 1947) 1).
Instytut Śląski seria V Komunikaty nr. nr.:
2, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32; 33; 34 42, 44 — 47, 49, 59, Katowice.
W n-rze 9 ,,Ziemi‘‘ z r. 1946 omówiono dwa
komunikaty Instytutu Śląskiego nr. 18 z refe
ratem Suboezowej pt.: „Rozmieszczenie ludno
ści na Śląsku“ i nr. 14 zawierający „Śląski ka
lendarz historyczny za lipiec“ .
Ponieważ w serii V, która ukazała się W roku
1946 mamy liczne komunikaty odnoszące się do
krajoznawstwa, przeto tutaj omówimy tylko ta
kie, pomijając np, kalendarz historyczny i inne
komunikaty.
A wiec komunikat nr. 2/V omawia kwestią
węgla brunatnego na Śląsku, rozmieszczenia
terenów jego eksploatacji i obecną produkcję.
Jest to jedno z najlepszych opracowali na ten
temat.
Oprócz tego zawiera komunikat nr. 2/V nie
w ielki przyczynek odnoszący się do nazw uzdro
wisk dolnośląskich. Z tym i nazwami jest na
prawdę bieda, bo niektóre miejscowości mają
ich 2 lub 3 (np. Polanica-Zdrój), albo Kochanowo, które dla kolei nazywa się „Ołdrzychowice Kłodzkie“ . Również nazwa „ChudobiceZclrój“ o wprowadzeniu której komunikat
donosi nie utrzymała się i znów mamy dawną
„Kudową'1.
Jeżeli już ¡mowa o nazwach, to może nie
wszyscy wiedzą o tym, że największy spór to
czy się w naszych sferach naukowych o to,
czy pisać „Nisa“ , czy „Nysa“ . Polemika ta
znalazła swe echo w 33/V komunikacie Insty
tutu Śląskiego, w którym autor zebrał całą,
bardzo ciekawą dyskusję w tej sprawie. Sarn
jest za „Nysą“ . Pominąwszy kwestię moty
wów niemieckich musimy przyznać odmiennie
od autora, że ,,Nysa‘‘ jest archaizmem rażą
cym nasze ucho.
„Przegląd rezerwatów przyrody na terenie
odzyskanych ziem Śląska Opolskiego i Dolne
go“ (komunikat nr. 9/V) podaje bardzo cenny
materiał na ten temat-. Szkoda tylko, że ani
tego komunikatu, ani n-ru 2/V „Węgiel bru
1) Omówiono wszystkie dostępne komuni
katy Inst. Śl. Brak 3 wyczerpanych nie od
grywa, wobec ograniczenia się tylko do zawie
rających treść krajoznawczą, większej roli.
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natny na Śląsku“ nie zaopatrzono w odpo
wiednie mapki.
Bardzo ciekawym jest komunikat nr. 13/V
omawiający „Czeskie i Polskie prawa do
Kłodzka (J. Głownia). Ciekawym jest dlatego,
że zawiera głosy czeskie w tej sprawie, mato
znane naszemu ogółowi. Jeżeli chodzi o dowo
dy polskości Ziemi Kłodzkiej, to jest ich zna
cznie więcej, niż autor komunikatu zdołał ze
brać.
Najważniejszym argumentem za polskością
Ziemi Kłodzkiej są nazwy słowiańskie dość tu
częste, ale mogące być uważane również do
brze za czeskie, jak polskie. Niewątpliwie pol
skimi są, według niego tylko Schwenz (Święcko), Wiltsch (Wilcza), Droscbkau czyli Drąż
ków. Z nazwisk tylko Ścinawa byłaby, we
dług autora polską.
Dalszymi
argumentami
przytoczonymi
przez ‘Głownię Ibylyby: łączność hydrografi
czna kraju z resztą Śląska związanego z nim
Nysą Kłodzką i trudności ponownego wysie
dlenia stąd licznych rzesz repatriantów i in
nych polskich osadników, którzy w między
czasie bardzo licznie zasiedlili Ziemię Kłodzką.
Komunkat 16/V zawiera referat inż. Pień
kowskiego. Omawia w nim autor dekret rzą
dowy „O Planowym zagospodarowaniu prze
strzennym kraju“ , organizację władz tego pla
nowania, zmiany, jakie dekret ten w prawie
własności powoduje, tudzież jego społeczne
znaczenie.
Przy planowaniu przestrzennym można —
według autora podzielić województwo śląskie
na dwie części' gospodarcze i urbanistycznie ró
żne. Zadaniem planowania w pierwszej z nieb
Ij. w Zagłębiu Węglowym będzie powstrzymy
wanie wzrostu miast w ogóle, budowli przemy
słowych i likwidowanie osiedli, założonych wa
dliwie. W drugiej „żywicielskiej części woje
wództwa należy przy planowaniu zwrócić uwa
gę na wartości kulturalne zabytkowych budyn
ków oraz na plany średniowieczne miast tego
obszaru, co pozwoli na nawiązanie do polskiej
ich przeszłości.
W komunikacie nr. 24/V stwierdza dr. Ru
dolf Janika w sprawozdan i u „Dotychczasowe
w yniki badań wykopaliskowych na staropol
skiej osadzie we Wrocławiu'1, że bogaty mate
ria ł z najmłodszej osady z X I — X II w. dowo
dzi niewątpliwie polskich początków tego gro
du. Roboty wykopaliskowe mają miejsce
w ogrodzie Instytutu Geograficznego b. uni
wersytetu niemieckiego na Ostrowie Tumskim
nad Odrą.
W „Zapleczu gospodarczym Dolnego Śląska“
(kom. nr. 28/V) omawia Krzysztof Jeżewski
związki gospodarcze tego kraju z resztą ziem
polskich, na co zresztą już niemieccy uczeni

zwrócili uwagę. Autor udowadnia to porówna
niem cyfr eksportu z Dolnego Śląska do Polski
w latach 1913 i 1937. Wynika z tego, że bardziej
jeszcze niż Polska Dolnego Śląska potrzebuje
ten ostatni Polski.
Komunikat 29/V „Żywioł polski na Opol
szczyźnie“ D-ra A. Kuenera i mgr. St. Gdachowskiego, podaje ciekawy materiał statysty
czny, zawarty w tajnym niemieckim dokumen
cie z’ r. 1935. Dotyczy on udziału w polskich na
bożeństwach w Opolszczyźnie. Autorzy szacują
według ilości uczestników w nich liczbę Pola
ków na Opolszczyźnie na 550.000. Uwzględnia
jąc jednakże jeszcze inne przytoczone w doku
mencie zestawienia statystyczne można otrzy
mać nawet cyfrą jeszcze większą. Tymczasem
urzędowo statystyka niemiecka znajduje tylko
12.098 Polaków w omawianej rejencji.
Biuletyn nr. 21/V zawiera sprawozdanie prof.
dra St. Rosponda z „Badań językoznawczych
na Śląsku“ . Donosi ono o zakrojonych na
szeroką skale planach badań ono-toponomastycznycli, realizowanych obecnie. Szkoda, że
nie biorą w nich udziału geografowie.
Badania geologiczne rozpoczęto na Śląsku
w r. 1946, a przeprowadzali je geologowie uni
wersytetu wrocławskiego, zarazem członkowie
sekcji geologicznej Instytutu Śląskiego. Ko
munikat 32/V zawiera sprawozdanie z ich prac.
Odbywają się one w 2-ch sekcjach: geologi
cznej i petrograficzno - mineralogicznej. Tere
nem pracy były niektóre obszary Sudetów.
Również badania antropologiczne rozpoczę
to w r. 194«. (Komunikat nr. 33/V). Opracowa
no materiał niemiecki, odnoszący się do Ślą
ska przedwojennego, objęto częściowo obecną
ludność napływową, sięgnięto nawet do Łużyc.
Na rok 1947 opracowano b. obszerny plan prac.
Ich kierownictwo spoczywa w ręku prof. dra
K. Stojanowskiego, który jest autorem spra
wozdania.
Biuletyn nr. 34/V informuje o stanie prac
Instytutu Śląskiego z dziedziny geografii (Dr.
A Wrzosek). Dowiadujemy się z niego także
o przedwojennych pracach wydawniczych In 
stytutu (Śląskiego. 'Z powojennych zasługuje
na uwagę: mapa Śląska Wrzoska-Szaflarskiego w skali 1 : 500.000, Skorowidz gmin, tudziez
„Nad Odrą i Nysą‘‘ A. Wrzoska. Należy tu
dalej: Kamieńskiego: „Skały użyteczne
olnego i Górnego Śląska“ i Zwierz yckiego: „Z ło
ża mineralne Dolnego Śląska“ . Oprócz tych
prac przygotowano także kilka do dru tu.
Z iłnnegp zakresu działalności sekcji należj
wymienić powstanie Komisji' Fizjograficznej
w Katowicach, która odbyła 7 posiedzeń nau
kowych. Współpracowano także z odpowiedni
mi urzędami państwowymi (np. Biuro Studiów
Osadniczo-Przesiedleńezych, Wydział Turysty

ki), a także rozwinięto szeroką działalność in
formacyjną.
O „pracach ekonomicznych i socjalnych na
Śląsku“ informuje komunikat 35/Y. W łonie
Instytutu Śląskiego utworzono najpierw Ko
misję Ekonomiczną, potem także Socjalną,
z których jednak tylko pierwsza objawiła
szerszą działalność, polegającą na zebraniach
naukowych z referatami i publikacji odpowie
dnich prac.
„Nauki historyczne w pracy Instytutu Śiąskiego‘‘. O tej — można powiedzieć — najważ
niejszej gałęzi pracy Instytutu powiadamia
komunikat nr. 36/V, dra K. Popioika.
Jednym z głównych zadań K om isji history
cznej Instytutu, która się specjalnie tym za
gadnieniom poświęca, było odszukanie śladów
polskości Śląska. Zebrano 1699 kartek z wia
domościami o polskości poważnej liczby m iej
scowości kraju. Opracowywano dalej akta Ge
stapo, dzieje powstań śląskich, wreszcie kar
totekę zasłużonych Ślązaków. Opublikowano
(w komunikatach Inst. Śl.) „Śląski kalendarz
historyczny“ .
Komisja historyczna odbyła kilka zebrań
naukowych z referatami. Komunikat podaje
na końca tytu ły ogłoszonych drukiem prac h i
storycznych Instytutu Śląskiego, wród któ
rych pierwsze miejsce zajmują Piwarskiego
„Historia Ślązaków w zarysie“ i K. Popiołka
„Trzecie Śląskie powstanie“ .
Komunikat 37/V zawiera „Sprawozdanie
z prac etnograficznych Instytutu Śląskiego,
dr. M. Suboczowej. W łonie Instytutu istnieje
specjalna Komisja Etnograficzna, która usta
liła sobie plan działania, częściowo już zrea
lizowany. Utworzono szereg muzeów etnogra
ficznych na prowincji, gromadzono zbiory bi
bliograficzne, przeprowadzono badania tere
nowe. Sekcja uczestniczy w opracowaniu
„Atłasu Etnograficznego Polski“ . Zasługują
na uwagę trzy film y etnograficzne, opracowa
ne przez Sekcje etnograficzną Insi, Śląskiego.
W roku 194(5 odbyła ona 10 zebrań naukowych
z referatami.
Komunikat nr. 39/V „Uwolnienie miast ślą
skich w r. 1945“ zajmuje się przebiegiem woj
ny n emiecko-sowieckiej od 12.1. 1945 r „ a zwła
szcza oblężeniem Wrocławia. Mamy w nim
diariusz z datami oswobodzenia poszczegól
nych miast i mapkę przebiegu lin ij fronto
wych.
W „550-lecie kuźnicy w Bogucicach“ mamy
przedstawione krótko dzieje zakładu, o któ
rym wspomina jeszcze Rozdzieński (Kom.
4(I/V). Ten śam autor (Fr. Popiołek) omówił
już raz, w jednym z dawniejszych komunika
tów w (nr. 20/Y) dzieje jednej z najdawniej
szych hut śląskich mianowicie, gliwickiej.
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B y k lo pierwsza na kontynencie europejskim
huta opalana koksem. W nrze 41/V przedsta
wia nam również Fr. Popiołek zwięźle dzieje
Goleszowa, jednej z najstarszych wsi śląskich.
(„Goleszów, przemysłowa wieś podbeskidzka‘‘).

Zajmuje się autor jej osadnictwem, stosunka
mi społecznymi i historią przemysłu. Komu
nikat 42/V przynosi nam referat prof. Tołpy
pt.; „Paszowisko (łąki i pastwiska) na Zie
miach Odzyskanych“ .
Nr. Nr. 21, 43, 46 i 48/V mają charakter bio

graficzny, a poświęcone są najznakomitszym
postaciom w historii kultury Śląska: inicjato
rowi przebudzenia narodowego Lompie, zna
komitemu historykowi i językoznawcy Jerze
mu Samuelowi Bandtkiemu, „poec o odpowie
dzialności społecznej“ Janowi Nikodemowi Jaroniowi, tudzież „poecie narodowemu Śląska
Cieszyńskiego“ Janowi Kubiszowi (nr. 21/V).
Komunikat 44/V „Uwagi o losach archiwa
liów górnośląskich w związku z ostatnią woj
ną*' przedstawia nam straty, jakie poniosły

wskutek niej archiwa państwowe w Katowi
cach. Zachowała się tylko część starych aktów
i ksiąg, wiele cennych zabytków tego rodzaju,

Kraj oznaiustiuo

z a w ie ra ją cych czasem
skim , zaginęło.

no ła tk i w ję z y k u

p o l

Równie jak poprzedni niepocleszającym jesl
komunikat nr. 45/V „Losy gmachu Muzeum
Śląskiego w Katowicach“ . Wybuch wojny nie
pozwolił na wykończenie lego imponującego
budynku. Władze okupacyjne niemieckie po
stanowiły go rozebrać, lecz także nie zdążyły
dokonać tej znów niszczycielskiej roboty.
W n-rze 47/V opisuje nam prof. Piwarslci
tragiczny zgou księcia opolskiego Mikołaja I I ,
skazanego przez sąd miejski w Nysie na śmierć
za to, że w czasie zjazdu książąt rzucił się ze
szpadą na księcia Kazimierza Cieszyńskiego
i biskupa Rotha i lekko ich zranił.
W przedostatnim (49/V) komunikacie oma
wianej serii mamy sprawozdanie z wydanej
za granicą pracy Marka St. Korowicza, pt.:
„Une expérience de droit international“ .
Ostatni wreszcie 50-ty numer przedstawia

ciekawe dzieje potomków Ślązaków z pod So
bótki i z Cieszyńskiego, którzy przesuwając
się w ciągu wieków na wschód dotarli przez
Orawę do Bukowiny i „Po kilku wiekach emi
gracji wrócili na Śląsk“
dra M. Gotkiewicza.
M. Woźnowski.

obce

CZESKIE W YDAW NICTW A TURYSTYCZNE
1 KRAJOZNAWCZE
„CZASOPIS TURISTU“ , miesięcznik K lu 
bu Czeskich Turystów w dalszym ciągu jest
starannie wydawany, na kredowym papierze,
z licznymi zdjęciami. Numer V I zawiera m. iii.
artykuły „Turystyka nie jest zagrożona“ (z po
wodu pogłosek o przejęciu części dawnych
schronisk poniemieckich na domy wczasowo
przez Komisję Centralną Cześ. Związków Za
wodowych), „O karpackich zbójnikach i o pa
sterstwie wołoskim“ oraz „Liptowskie Hole po
wojnie“ (interesujący artykuł o Tatrach Za
chodnich i zniszczeniu wojennym ^schronisk
tamże).
Oddział praski Klubu Czeskich Turystów wy
daje ładne czasopismo „Kdy a kam?“ („K ody
i gdzie?“ ), żywo redagowane. Są tam opisy wy
cieczek, kalendarzyki wycieczek organizowa
nych przez klub, artykuły o poszczególnych
osobliwościach kraju i obfita kronika.
Z wydawnictw Klubu Czeskich turystów na
leży wymienić świileżo wydaną książkę R. Turka
„PrachoYiske skały na usvite dejin“ (Sikały
prachowskie w świcie historii), Praga 1948,
przedstawiającą znane szerokim turystom ska
ły prachowskie w Czeskim Raju od strony ich
przeszłości archeologicznej.
Poza klubem Czeskich Turystów istniała do~

tychezas druga organizacja czeskiej turystyki
tzw. „Czeska Gmina Turystyczna“ (C. O. T.).
W ydawala ona pismo „Ceskoslovensky T u ri
sta“ pomyślane jako organ popularny d,la
szerokich mas turystycznych; podobnie do po
wyższych pism podaje też opisy wycieczek, da
je wskazówki i prowadzi b. żywą kronikę.
Ostatnio Klub Czeskich Turystów, Czeska Gmi
na Turystyczna oraz organizacja turystyczna
„Radhost“ uchwaliły połączenie w jedną, je
dnolitą organizację, która ze swej strony wcho
dzić będzie do Sokoła, który obejmuję calóse
organizacji sportu, kultury fizycznej i tu ry 
styki czynnej.
Szeroko rozwinięte są w Czechosłowacji stu
dia nad turystyką. Ześrodkowane są one w „ In 
stytucie Studiów“ oraz przegląd prasy krajo
wej i zagranicznej dotyczącej zagadnień tu ry 
styki. „Centralny Związek dla Ruchu Tury
stycznego“ wydał pracę inr¿. -I. Charvata „Po
lityka ruchu turystycznego“ (Praga 1945) oraz
tegoż autora Influence of currency Relations
upon touriist T raffic“ (Praga 1948) wydana zo
stała przez firmę Orbis w Pradze. Prace te
uwzględniają turystykę w szerokim znaczeniu,
biorąc pod uwagę i ruch cudzioziemców, ope
rując statystykami przewozu etc. U nas tego
rodzaju prace naukowe nad ruchem turystycz
nym prowadziło przed wojną Studium Turyzmu na Uniwersytecie Jagiellońskim (jr)

