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ok 2018 jest wyjątkowy zarówno dla Polski, jak też dla polskiej geografii. W listopadzie 1918 r. nasz kraj – po ponad 120-letnim okresie niewoli – odzyskał niepodległość. Nieco wcześniej, bo w styczniu 1918 r.,
powstało Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG) i z tej racji Komitet Nauk
Geograficznych PAN (KNG PAN) ustanowił rok jubileuszowy 2018 Rokiem
Geografii Polskiej.
Z okazji jubileuszu odbyły się liczne imprezy oraz ukazało się wiele wydawnictw naukowych dedykowanych polskiej geografii. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ) był inicjatorem, współorganizatorem i współwydawcą trzech poważnych przedsięwzięć:
monumentalnego wydawnictwa Geografowie polscy. Słownik biograficzny
(3 tomy; pod redakcją A. Jackowskiego, K. Krzemienia i I. Sołjan; pozycja
wydana wspólnie z PTG i KNG PAN), unikatowej. Wystawy Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej (wspólnie z PTG i Muzeum UJ),
stanowiącej pokłosie publikacji pod tym samym tytułem, oraz wydawnictwa Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju (wspólnie
z PTG i KNG PAN), której opracowanie finalne poprzedziła rzeczowa dyskusja
(21–22 czerwca 2018 r. w Krakowie). Dotychczas nie podejmowano studiów
skoncentrowanych na ustaleniu roli geografii jako nauki mającej wpływ na
proces kształtowania się i rozwoju Polski po 1918 r. Ukazujące się nieliczne
opracowania odnosiły się do udziału wybranych ośrodków, bądź do niektórych dyscyplin geografii. Oddawane do Państwa rąk wydawnictwo jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu opracowaniem stanowiącym próbę
podsumowania tego fenomenu.
Geografowie brali udział w XIX-wiecznej dyskusji nad zasięgiem terytorialnym Polski, a także badaniem nad zróżnicowaniem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym ziem polskich. Bezpośrednio po zakończeniu I wojny
światowej pojawiły się prace wytyczające zadania geografii w procesie integracji terytoriów tworzących II Rzeczpospolitą. Geografowie, zwłaszcza Eugeniusz Romer, odegrali główną rolę w procesie ostatecznego kształtowania się

granic niepodległej Polski. Przy ich ustalaniu uczestnicy Konferencji Paryskiej
(1919 – 1920) bazowali przede wszystkim na opublikowanym przez E. Romera
w 1916 r. Geograficzno-statystycznym atlasie Polski. Po 1918 r. doprowadzono
do ujednolicenia nazewnictwa geograficznego, zróżnicowanego w poszczególnych zaborach, rozwinęła się także rodzima kartografia. Geografowie wykazywali wielkie zaangażowanie w proces likwidacji przestrzennych kontrastów wynikających z wieloletniego podziału ziem Rzeczypospolitej pomiędzy
trzy państwa zaborcze. Dla potrzeb gospodarki narodowej podjęto badania
naszych ziem pod względem fizycznogeograficznym i społeczno-gospodarczym. Geografowie mieli znaczący udział w tworzeniu koncepcji okręgów
gospodarczych, byli pionierami planowania przestrzennego i regionalnego.
Po odzyskaniu niepodległości podjęli szeroką akcję edukacyjną, patriotyczną
i wychowawczą, służącą podniesieniu świadomości narodowej i społecznej.
Publikacja ukazuje udział geografii i geografów w procesie odzyskiwania przez nasz kraj niepodległości, a także prezentuje osiągnięcia badawcze
i organizacyjne, jakie nasi Antenaci wnieśli w utrwalanie tej niepodległości oraz w rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny kraju. Wydawnictwo
zawiera 12 tekstów, których autorami są zarówno najwybitniejsi polscy geografowie, jak też młodzi reprezentanci tej nauki (doktorzy, doktoranci).
Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim Autorom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Dzięki Państwu otrzymujemy bezcenny dar
jubileuszowy – wydawnictwo, które utwierdza wszystkich w przekonaniu,
jak wspaniałą i potrzebną nauką jest geografia. Jesteśmy zaszczyceni, że nasze
zaproszenie do tworzenia niniejszego tomu przyjęli przedstawiciele geografii
czeskiej i słowackiej. Jest to dla nas tym bardziej miłe, że w obu tych krajach
inspiracją do podejmowania różnych problemów badawczych były prace polskich geografów.
Mam nadzieję, że lektura książki zachęci do działań zmierzających do kompleksowej oceny polskiej geografii międzywojennej.
Kraków, grudzień 2018 r.
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Piotr Eberhardt

Kształtowanie się koncepcji
granic politycznych II Rzeczypospolitej
Development of the idea of political boundaries
concept of the Second Republic of Poland

W artykule przedstawiono projekty przyszłych granic państwa polskiego,
które powstawały przed i w czasie I wojny światowej. Były one efektem
twórczych marzeń indywidualnych badaczy, głównie geografów. Wybrano
te, które odznaczały się oryginalnością i były reprezentatywne dla opiniotwórczych grup ówczesnego społeczeństwa polskiego. W tekście zamieszczono wizje autorstwa: Oskara Żebrowskiego, Stanisława Tomaszewskiego,
Aleksandra Janowskiego, Czesława Jankowskiego, Włodzimierza Wakara,
i Wiktora Skargi-Dobrowolskiego. Poddano je analizie merytorycznej
i kartograficznej. W następnej części artykułu przedstawiono już oficjalne
polskie propozycje graniczne, które wysuwała delegacja polska na Konferencji Paryskiej w Wersalu. Jej twórcą był przewodniczący delegacji polskiej – Roman Dmowski. Ta koncepcja graniczna została przypomniana
i skonfrontowana z rzeczywistymi granicami Polski, które ostatecznie
ukształtowały się w wyniku werdyktu wersalskiego i wojny polsko-bolszewickiej.

zarys treści

Polskie terytorium, granice Polski, projekty polskich granic

Słowa kluczowe

After the Polish–Lithuanian Commonwealth was liquidated and disappeared from the map of Europe at the end of the 18th century, and was
partitioned by Russia, Prussia, and Austria, Polish activists of the inde-

abstract

pendence movements never consented to the fact and continued to work
for the revival of the Polish state. One of the issues pondered about was
that of the future boundaries of this state. Initially, the issue was not complicated at all, since it was commonly held that the sole just solution would
be the return to the historical boundaries of 1772. In the later period, the
awareness arose that this option cannot be realised. That is why various
concepts started to appear, concerning the future boundaries of Poland,
considering the historical , geopolitical, strategic, and ethnic conditioning.
These concepts were primarily the visions of individual scholars or activists, but often they did represent definite ideological and political orientations. The article presents and comments upon some of these desings. Thus
the article treats the concepts authored by: Oskar Żebrowski, Stanisław
Tomaszewski, Aleksander Janowski, Czesław Jankowski, Włodzimierz
Wakar, and Wiktor Skarga-Dobrowolski. These concepts, postulating the
shape of boundaries of Poland, differed significantly as the general territorial reach of the country and the shapes of its boundaries. Some of them
were of clear maximalist charakter, while other ones were more moderate,
and so had higher chances of implementation. The two last proposals for
the boundaries of Poland, presented in the article, were already the official
documents. The first of those two represented the position of the Polish
National Committee, which was active in Lousanne in the years 1917 – 1918.
The last concept of the boundary of Poland, shown in the article, was the
official stance of the authorities of the newly re-established Polish state,
which was presented at the Peace Conference in Paris in 1919. This concept
was developed by Roman Dmowski, who headed Polish delegation at this
conference. At the end of the article this most important design, prepared
for the Versailles conference, is compared to the actual course of boundaries of the Polish state as it re-emerged after the First World War.
Polish territory, Polish borders, concepts of Polish borders

Key Words

śród Polaków żyjących w XIX w. przetrwała wizja Rzeczpospolitej jako państwa w granicach sprzed pierwszego rozbioru, czyli
przed 1772 r. Ta data stała się symbolem i punktem odniesienia we wszystkich dokumentach czy memoriałach dotyczących przyszłości. Wszelkie ujęcia
merytoryczne i kartograficzne ukazywały te granice jako warunek naprawienia krzywdy i wprowadzenia w stosunkach międzynarodowych właściwego
porządku politycznego i moralnego. Późniejsze zmiany graniczne wynikające
z kolejnych rozbiorów, epoki napoleońskiej oraz dyktatu wiedeńskiego (1815),
nie były akceptowane przez społeczność polską. Wszystkie je traktowano jako
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rozstrzygnięcia narzucone siłą, mające charakter jedynie przejściowy. Liczono,
że pojawią się nowe okoliczności, które umożliwią odbudowę Rzeczypospolitej w jej granicach historycznych. Pomimo że po kolejnych klęskach powstań
narodowych tego typu program wydawał się nierealistyczną mrzonką, to jednak determinował postawy i poglądy prawie wszystkich badaczy i działaczy
politycznych żyjących w XIX w. 1 ¶
W licznych opracowaniach, nie tylko historycznych, odnoszących się do
ziem polskich analizie poddawano zawsze obszar w granicach z 1772 r. 2 ¶
Wykreślane mapy również zaznaczały granicę z tegoż roku jako obszar nie
tylko historycznej Polski; kordony zaborcze były według tej nierealistycznej
konwencji zaznaczane jako rozgraniczenia wewnętrzne mające znaczenie drugorzędne. Dotyczyło to zwłaszcza ujęć kartograficznych publikowanych przez
paryskie środowiska emigracyjne oraz wychodzących w zaborze austriackim.
W zaborze rosyjskim ze względu na cenzurę stosowano pewien kamuflaż, ale
mówiąc o ziemiach polskich, również obejmowano zasięgiem obszar zawarty
w granicach z 1772 r. Pojawiały się też mapy polskich autorów, którzy wykreślali
granicę przyszłej Polski według własnego subiektywnego wyobrażenia. Zazwyczaj traktowali oni granice z 1772 r. jako postulat minimalny i niewystarczający,
włączając do terytorium Polski obszary, które należały do państwa polskiego
w okresie jego największej świetności pod względem terytorialnym, a nawet
takie, które nigdy do Polski nie należały, ale z takich czy innych względów,
głównie strategicznych, powinny być w jej granicach. Tego typu maksymalistyczne programy terytorialne, pomimo ich całkowitej utopijności, są z punktu
widzenia poznawczego ciekawe i godne przypomnienia. W niniejszej pracy
zostaną przedstawione i omówione dwa tego rodzaju projekty kartograficzne:
autorstwa Oskara Żebrowskiego i Stanisława Tomaszewskiego, gdyż właściwie
oddają one poglądy pewnych ugrupowań opiniotwórczych mających wpływ
na kształtowanie się poglądów społeczeństwa polskiego. Nieważne, że odznaczały się one swoistą megalomanią i zatraceniem politycznego realizmu; warto
1

Poglądy polskiego społeczeństwa na wielkość i kształt terytorialny Polski zostały
zaprezentowane i skomentowane w książce Wapińskiego (1994).
2 Trzy koncepcje graniczne Polski w różnych okresach historycznych, zwłaszcza
zaś z przełomu XIX i XX w., prezentowane były już w opracowaniach autora (Eberhardt 1999, 2004, 2015 a, 2015 b). Niniejszy artykuł ma charakter bardziej syntetyczny
i zamieszczono w nim wybraną ilustrację kartograficzną.
Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej
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podkreślić ich oryginalność graficzną oraz wymowę merytoryczną i symboliczną. Z tego powodu powinny być odnotowane w historii polskiej geografii
i kartografii politycznej.
Autorem wydanej w Paryżu w 1847 r. książki Ogólny zarys przyczyn wzrostu i upadku dawnego państwa polskiego był Oskar Żebrowski 3 ¶. Integralną
częścią tego opracowania, zadedykowanego synowi księcia Adama Czartoryskiego, jest zamieszczona w nim mapa: Polska w naturalnych granicach (ryc. 1).
To kartograficzne dzieło ze względu na nowatorstwo konceptualne, a także
jego przesłanie ideowe jest pozycją wyjątkową. Autor przy wykreśleniu mapy
wykorzystuje głównie kryteria geograficzne. Umożliwiło mu to znaczne zweryfikowanie granic z 1772 r. i zaproponowanie innego przebiegu granic politycznych przyszłej Polski. Nie pomija on zaszłości historycznych, a nawet są
one dla niego podstawą rozumowania i wysuwanych roszczeń. Głosi postulat
dołączenia do przyszłego państwa polskiego nawet tych obszarów, które należały do niej epizodycznie. Przy ustalaniu konkretnego przebiegu granic preferuje czynniki geograficzne (naturalne), a mianowicie układ sieciowy rzek.
W ogólnym zarysie kształt i wielkość wskrzeszonej Polski przypomina historyczną Rzeczpospolitą, ale w szczegółach jest dużo modyfikacji wywołanych
przesunięciami granic w różnych kierunkach.
W ramach kontynentu europejskiego ziemie polskie według Żebrowskiego
zajmują pozycję specyficzną, gdyż rozciągają się na pomoście bałtycko-czarnomorskim, mając szeroki dostęp do obu mórz 4 ¶. Odrodzona Polska według
niego ma mieć dostęp do Bałtyku, obejmując w całości wybrzeże morskie od
ujścia Odry do ujścia Dźwiny.Jako polskie porty widział on: prawobrzeżny
Szczecin, Gdańsk, Królewiec, Memel (obecnie Kłajpeda), Libawę i Windawę.
W obrębie ziem polskich znajduje się zachodnie Pomorze, utracone w XII w.,
Pomorze Gdańskie, Prusy Wschodnie oraz cała Kurlandia. Podobnie znaczący ma być dostęp przyszłej Polski do Morza Czarnego, a mianowicie w jej
granicach znajduje się czarnomorskie wybrzeże od ujścia Dunaju do ujścia
Dniepru.

3

Książkę Żebrowskiego oraz zawartą w niej mapę przypomniał i omówił w swoim
artykule Sykulski (2010).
4 Koncepcje pomostowego położenia Polski rozwinął w późniejszym czasie Eugeniusz Romer (1912).
14
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Ryc. 1.
Oskar Żebrowski, Polska w naturalnych granicach, Paryż 1847

Wykreślone przez Żebrowskiego granice lądowe państwa polskiego miały
być wytyczone nurtem rzek. Pokazuje to wyraźny dogmatyzm i determinizm
geograficzny projektodawcy. Zachodnią granicą ma być Odra, począwszy od
Karpat, a kończąc na Zalewie Szczecińskim. Taka delimitacja dzieli historyczny Śląsk na dwie części, z których tylko obszary północno-wschodnie
włączono do Polski. Traktując układ wielkich rzek jako najważniejszą barierę
fizjograficzną, badacz ten dostrzegał w ich przebiegu możliwość wyznaczenia
optymalnych granic politycznych z imperium rosyjskim. To długie rozgraniczenie proponował ustalić na linii Dźwiny i Dniepru, czyli od Bałtyku do
Morza Czarnego.
Dzieło kartograficzne Żebrowskiego jest bardzo interesujące tak pod względem formy graficznej, jak i treści merytorycznej. Spotkało się jednak z zasłuKształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej
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żoną krytyką. Późniejsi geografowie zarzucali mu schematyzm i dogmatyzm
hydrologiczny. Z kolei historycy zwracali uwagę na maksymalizm i brak realizmu. Odepchnięcie Prus za Odrę, likwidacja Prus Wschodnich oraz równoczesne pozbawienie Rosji wszelkich zdobyczy terytorialnych, w tym opanowanie
szerokiego pobrzeża czarnomorskiego, były już wizjami nieprawdopodobnymi. Współcześni autorowi emigranci z Paryża potraktowali jego propozycje
jako słuszne i sprawiedliwe.
Jeszcze bardziej maksymalistyczną propozycję przyszłych granic Polski
przedstawił w 1908 r. Stanisław Tomaszewski. Był on działaczem narodowym
w zaborze pruskim oraz twórcą „ Dziennika Bydgoskiego ” i „ Gazety Bydgoskiej ”. Prowadził aktywną działalność patriotyczną i wydawniczą. Z tego
powodu był szykanowany, a nawet więziony. Opracował w Bydgoszczy, ale
wydrukował w Krakowie, mapę Polski. Od strony graficznej praca przypomina
wielobarwną pocztówkę, zawierającą na marginesie liczne fotografie polskich
działaczy niepodległościowych oraz herby wszystkich historycznych ziem
polskich. Na górze mapy widnieje podobizna Matki Boskiej Częstochowskiej.
Wszystko to razem świadczy o tym, że cel mapy miał wydźwięk propagandowy; miała ona działać bardziej na emocje polityczne, niż być podstawą rozważań naukowych (ryc. 2). Pomijając jej popularny, a nawet woluntarystyczny
charakter, określone granice wiele mówią o poglądach tej części elity polskiej,
która dążyła nie tylko do restytucji państwa polskiego, ale również do odtworzenia wielkiej Rzeczypospolitej.
Zaproponowane przez Tomaszewskiego granice Polski na zachodzie,
wschodzie i północy świadczą o nieograniczonej realiami fantazji kreatorskiej
projektodawcy. Granica z Niemcami dociera do dolnej Odry oraz w przybliżeniu do Nysy Łużyckiej, z tym, że lewobrzeżne dzielnice Zgorzelca (Görlitz),
wraz z najbliższym zapleczem, należą do Polski. Bałtyckie wybrzeże morskie
od prawobrzeżnego Szczecina do estońskiej Parnawy, łącznie z wyspą Ozylią
i akwenem Zatoki Ryskiej oraz zachodnią linią brzegową jeziora Pejpus, jest
też w składzie odrodzonej Polski. W jej granicach znajdują się Prusy Wschodnie, Litwa, Łotwa i południowa Estonia. Równocześnie na wschodzie Polska
obejmuje ziemię smoleńską, zachodnią Brianszczyznę oraz Zadnieprze.
Pomijając subiektywne dokonania autorskie, należy zaznaczyć, że w miarę
upływu czasu spojrzenie na kwestie graniczne zaczęło ulegać wyraźnemu
przewartościowaniu. Wizja powrotu do granic Polski sprzed 1772 r. po klę16
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Ryc. 2.
Stanisław Tomaszewski, Mapa Polski, Kraków 1908

sce powstania styczniowego stawała się coraz mniej oczywista. Nie odegrały
tu roli uwarunkowania geopolityczne. W tej dziedzinie układ był stabilny.
Mocarstwa zaborcze stawały się coraz silniejsze. Sprawa polska straciła znaczenie międzynarodowe. Nikt w Europie nie był zainteresowany poprawą
sytuacji w Polsce, a tym bardziej odtworzeniem nawet szczątkowego państwa polskiego. Inne jednak przyczyny sprawcze spowodowały konieczność
nowego spojrzenia na te granice.
Na wieloetniczność narodową, językową i religijną rozległych Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej zwrócono uwagę w ostatnich dekadach XIX w.
Wynikało to z faktu, że w zasadzie procesy narodowotwórcze wśród Litwinów, Ukraińców, Białorusinów i Łotyszy rozpoczęły się dopiero pod koniec
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tegoż wieku. Wiązało się to z niskim poziomem wykształcenia mas ludowych,
a także wiernością Polsce wyższych warstw. W momencie dotarcia do ludu
haseł separatystycznych, a następnie nacjonalistycznych, jednolite dotychczas Kresy zaczęły się różnicować narodowościowo. Proces ten miał charakter uniwersalny i dotyczył całej środkowo-wschodniej Europy. Przyniosło
to w efekcie podział obszaru historycznej Rzeczypospolitej według kryteriów
etnicznych, gdyż reprezentanci nowych ruchów narodowych zaczęli kwestionować potrzebę i sens odrodzenia Rzeczypospolitej w jej przedrozbiorowych
granicach historycznych. Początkowo ludność zamieszkująca Kresy nie odnosiła się wrogo do idei narodowościowych (z wyjątkiem wschodniej Galicji),
bo liczono, że przeciwstawią się one nasilającej się rusyfikacji. W późniejszym
czasie nastąpiła ich radykalizacja i stopniowo zaczęto głosić potrzebę utworzenia państw narodowych. Polskie środowiska niepodległościowe potraktowały
to jako zamach na tradycje jednolitej i tolerancyjnej Rzeczypospolitej.
Jednym z pierwszych badaczy polskich, który dostrzegł konsekwencje tych
procesów na kwestie graniczne, był Bolesław Wysłouch (1886) 5 ¶. Stał on na
stanowisku pełnej rezygnacji z ziem wschodnich historycznej Polski i postulował odbudowę niewielkiego państwa etnicznego, obejmującego jedynie
ludność o bezsprzecznie polskiej narodowości. Będąc zwolennikiem państwa
narodowego, uważał za polskie tylko te ziemie, które są zamieszkane w sposób
zwarty przez lud polski. Koncepcje te początkowo były odosobnione i traktowane jako dowód skrajnego pesymizmu i braku wiary w siłę i atrakcyjność
polskości. Niemniej badacz ten właściwie przewidywał ewolucje ruchów narodowych na kresach wschodnich Rzeczypospolitej.
Kolejnym badaczem, który podobnie interpretował skutki niepolskich
ruchów narodowych na granice przyszłej odrodzonej Polski był znany krajoznawca i geograf Aleksander Janowski 6 ¶. Wykreślona przez niego mapa ziem
polskich obejmuje Królestwo Polskie, bez północnej części guberni suwalskiej,
całą zachodnią Galicję oraz niewielką część wschodniej Galicji ze Lwowem
oraz – z zaboru pruskiego – Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Ponadto do

5

Wizja Wysłoucha o Polsce pozbawionej znaczniejszych mniejszości narodowych
została spełniona po 1945 r. Wymagało to jednak przeprowadzenia masowych przesiedleń ludności.
6   Był on autorem popularnych książek krajoznawczych o Polsce (Janowski 1913).
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Polski włączył on polskojęzyczne obszary na Śląsku i w Prusach Wschodnich
(ryc. 3). Różnica między obszarem Polski wyznaczonym przez Żebrowskiego
czy Tomaszewskiego w stosunku do tego, jaki określił Janowski, była niezmiernie duża. Powierzchnia Polski według kryterium etnicznego była cztero-,
a nawet pięciokrotnie mniejsza od tej przypominającej kształtem i wielkością
Rzeczpospolitą z przełomu XVI i XVII w. Był to fakt doniosły politycznie i geopolitycznie. W miejsce wielkiego kraju rozciągającego się między Bałtykiem
i Morzem Czarnym pojawiało się na mapie Europy małe państewko o nieregularnych granicach, trudnych do obrony, w dodatku o skromnym potencjale
demograficznym.

Ryc. 3.
Aleksander Janowski, Mapa ziem polskich, Warszawa 1913
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Zupełnie inną wymowę miały koncepcje głoszone przez liderów kształtującego się ruchu narodowego, głównie Ludwika Popławskiego, a następnie jego
ucznia i kontynuatora jego poglądów politycznych, Romana Dmowskiego7¶. Byli
oni przywódcami najsilniejszego ugrupowania politycznego na ziemiach polskich. Mieli wśród nielicznej elity opiniotwórczej kraju autorytet, a redagowane
przez nich pisma, takie jak „Przegląd Wszechpolski”, „Polak” czy „Głos”, były
rozpowszechniane i komentowane na terenie trzech zaborów. Reprezentowali
oni stanowisko pośrednie. Nie zmierzali do odtworzenia historycznych granic
Polski, ale z drugiej strony nie akceptowali koncepcji małego etnicznie państwa.
Z góry zakładali całkowitą nierealność odbudowy Polski w szeroko zakreślonych
granicach dochodzących aż do Dniepru. Konstruowali wizje znacznie mniejszej Polski, której podstawą miała być reorientacja z kierunku wschodniego na
zachodni. Na miejsce gloryfikowanej polskiej obecności na wschodzie zaproponowali terytorialną wizję kraju sięgającego po Bałtyk i Odrę. Byli w dużym
stopniu prekursorami idei jednorodnej narodowościowo piastowskiej Polski
w miejsce wieloetnicznej Polski Jagiellonów. Najważniejszą częścią przyszłej
Polski miały być terytoria zagarnięte przez Prusy w trakcie rozbiorów, ale również część ziem piastowskich utraconych w późnym średniowieczu, na których
w mniejszym lub większym rozproszeniu żyła ludność posługująca się językiem
polskim. Jej powrót do państwa polskiego był warunkiem utworzenia silnego
państwa narodowego. W kwestiach związanych z granicami zachodnimi ich stanowisko było pryncypialne. Mocno artykułowano też konieczność przyłączenia
do Polski Gdańska i Królewca oraz likwidację Prus Wschodnich.
Działacze Stronnictwa Narodowego w sprawach granicy wschodniej Polski byli bardziej kompromisowi i ujmowali ten problem w wielu wariantach.
Rezygnowali z guberni kijowskiej, mohylewskiej czy witebskiej. Nie przesądzali ostatecznie kwestii przynależności do Polski, w całości lub częściowo,
guberni grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, brzeskiej czy wołyńskiej. Tu byli
gotowi na rozwiązania pośrednie, w zależności od sytuacji na ziemiach zaboru
pruskiego i zmagań z potęgą niemiecką. W każdym razie traktowali całą Galicję jako nieodłączną część Polski. Można stwierdzić, że opracowane w tym
czasie stanowisko nie uległo zmianie i było reprezentowane wiele lat później
na konferencji w Wersalu.
7

Działalność polityczną oraz dorobek twórczy Ludwika Popławskiego omówiła
T. Kulak (1994), zaś Romana Dmowskiego K. Kawalec (1996).
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W momencie wybuchu I wojny światowej opinie co do jej przebiegu
i konsekwencji geopolitycznych były zróżnicowane. Niektórzy działacze polscy optowali za państwami centralnymi, inni wiązali swój los z państwami
Ententy. Liczono, że sprawa Polski po wojnie będzie na porządku dziennym
i że nastąpią istotne zmiany w położeniu kraju. Istniała szansa na poprawę
sytuacji, a w przypadku pozytywnego scenariusza przyszłych wydarzeń spodziewano się zjednoczenia kraju i likwidacji granic zaborczych. W tak niepewnych warunkach wielu badaczy, znajdując się pod władzą rosyjską lub okupacją niemiecką, zaczęło konstruować własne wizje dotyczące przyszłości Polski
i jej ewentualnych granic powojennych. Było ich łącznie kilkanaście. Wybrano
trzy, jako najbardziej znamienne, a mianowicie: Czesława Jankowskiego, Włodzimierza Wakara i Wiktora Skargi-Dobrowolskiego. Nie miały one istotniejszego znaczenia politycznego, ale są ciekawą ilustracją kartograficzną.
Projektodawcą, który nawiązał w dużym stopniu do koncepcji Janowskiego,
pomijając kryteria historyczne na rzecz etnicznych, był Czesław Jankowski
(1914). Ten znany wówczas działacz polityczny, prozaik, poeta i publicysta
opublikował w pierwszych tygodniach I wojny światowej w Warszawie broszurę Polska etnograficzna. Zawierała ona w treści wykreśloną przez autora
mapę pod tym samym tytułem (ryc. 4). Uzyskała ona 30 sierpnia 1914 r. zgodę
rosyjskiej cenzury na publikację i kolportaż. Przypuszczalnie była to osobista
inicjatywa autora, chociaż pośrednio mogła być zainspirowana przez władze
rosyjskie. Miało to miejsce po ogłoszonym przez naczelnego wodza wojsk
rosyjskich Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza manifestu do narodu
polskiego. Zapowiedziano w nim zjednoczenie ziem polskich i wspólną walkę
z Niemcami. Elaborat Jankowskiego był w pewnym stopniu odpowiedzią na
odezwę rosyjską. Nie można przypisywać autorowi, znając wypowiadane przez
niego wcześniej poglądy i jego drogę życiową, złych intencji i braku patriotyzmu. Z głębokim przekonaniem uważał on, że pozytywne przyjęcie manifestu leży w interesie Polski i należy przygotować projekt graniczny, który byłby
w pełni zaakceptowany przez władze carskie. Zakładał, że Rosja wygra wojnę
i to ona zadecyduje o losach Polski. Muszą być więc spełnione jej dezyderaty
terytorialne i interesy imperialne. Zgodnie z nimi ma nastąpić przesunięcie
granic Rosji na zachód, z czym wiąże się likwidacja kordonów zaborczych
i włączenie do tzw. Królestwa Polskiego ziem zamieszkanych przez Polaków
w Niemczech i w Austrii. Nie domaga się on dla przyszłej Polski suwerenności.
Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej
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Ryc. 4.
Czesław Jankowski, Polska etnograficzna, Warszawa 1914
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Liczy, że władze zwycięskiej Rosji wyrażą zgodę na jej autonomię i samorząd.
Zresztą tego faktu nie ukrywa, pisząc: „ Polska powinna być wskrzeszona
i związana z Rosją unią personalną ”. W swoim projekcie stoi pryncypialnie na
stanowisku „ Polski etnograficznej ” stanowiącej przedmurze słowiańszczyzny,
a w rzeczywistości – Rosji przed potęgą teutońską.
Na jego mapie czerwoną linią autor wykreślił granice projektowanej prowincji polskiej. Rozgraniczenie wschodnie i zachodnie nie jest pokazane identycznie; o ile zachodnie jest granicą państwową, o tyle wschodnie stanowi granicę wewnętrzną. Wskazuje to bezsprzecznie na przynależność kraju do Rosji.
Bardzo wyraźnie autor ów zaznacza, że do Polski włącza tylko te tereny, na
których przeważa liczebnie ludność narodowości i języka polskiego. Jedynym
wyjątkiem jest Gdańsk, wraz z niewielkim zapleczem, który zalicza do tzw.
etnograficznej Polski. Uzasadnia to koniecznością dostępu do morza.
Kształt Polski wykreślonej przez Jankowskiego jest mniej korzystny, ale zbliżony do tego, jaki zaproponował Janowski. Ten ostatni przeprowadził wschodnią granicę na Bugu oraz włączył do Polski Lwów. Jankowski zdawał sobie
sprawę, że Rosjanie nie zrezygnują z Chełmszczyzny ani „ ruskiego ” Przemyśla. Wobec tego tak przeprowadził granicę, że nie tylko Przemyśl i Chełm, ale
również Biała Podlaska, Bielsk Podlaski, Tomaszów Lubelski i Sanok zostały
wyłączone z terytorium polskiego. Do Polski przyłączył jedynie część ziemi
białostockiej z Białymstokiem, obszary, które wówczas były poza tzw. Królestwem Polskim. Północna część guberni suwalskiej z Sejnami też znalazła się
po północnej stronie rozgraniczenia. W projektach dwóch omawianych autorów o zbliżonych nazwiskach granica zachodnia i północna przyszłej autonomicznej Polski jest wytyczona w sposób prawie identyczny.
Integralną częścią Polski na zachodzie ma być według Jankowskiego Wielkie
Księstwo Poznańskie oraz tzw. Prusy Zachodnie. Weryfikuje on na niekorzyść
Polski granicę historyczną z 1772 r., dowodząc, że niewielka część terenów
pogranicza Wielkopolski i Pomorza uległa germanizacji i zatraciła oblicze polskie. Przeprowadza natomiast znaczną korektę na korzyść Polski na południe
od Wielkopolski, odłączając od Niemiec Górny Śląsk i Opolszczyznę, a mianowicie cały regencyjny obwód opolski i niewielką część obwodu wrocławskiego.
Integralną częścią Polski ma być prawie całe Księstwo Cieszyńskie. Postulowana przez Jankowskiego granica zachodnia i południowa była korzystniejsza
od tej, która później (1921) stała się granicą Polski. Podobnie wyglądała granica
Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej
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północna, gdyż Jankowski proponował przyłączenie do Polski Mazur, Powiśla
i południowych skrawków Warmii. Jedynie w kwestii granicy wschodniej jego
postawa była kapitulancka i skazała jego osobę i projekt na ostracyzm społeczeństwa polskiego.
Następne projekty graniczne, które głównie powstawały w Warszawie, ukazały się już w czasie okupacji niemieckiej, która w tym zakresie była liberalna
i pozwalała na ukazywanie się drukiem dowolnych tekstów i ujęć kartograficznych. Wszechstronnie umotywowana propozycja graniczna autorstwa
Włodzimierza Wakara ukazała się w 1917 r. na łamach czasopisma „ Polska ”.
Jej twórcą był demograf i geograf, autor obszernej trzytomowej książki Rozwój terytorialny ludności narodowości polskiej. Przypomniany artykuł zawierał mapę, w której zarysowano granice przyszłej odrodzonej Polski (ryc. 5).
Za podstawę rozumowania i wniosków autor przyjmuje obszar przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Zaznacza we wstępie, że nie wiąże się to absolutnie
z zamiarem restytucji państwa polskiego w granicach z 1772 r., gdyż wskrzeszona Polska powinna mieć charakter narodowy. Należałoby według niego
dążyć do bliskiej zbieżności między granicami państwa i narodu. Pomimo
tego stwierdzenia odrzuca on ścisłe granice etniczne (np. językowe na słowiańskich Kresach Wschodnich). Wakar tłumaczy to tym, że w wyniku procesów
kulturowych, asymilacyjnych i migracyjnych powstały szerokie strefy, w których zamieszkują razem różne grupy etniczne, dlatego precyzyjnie nie można
zakreślić granic, które byłyby sprawiedliwe i zadowalały każdą z narodowości.
W dodatku nie zawsze pokrywają się rozgraniczenia językowe, religijne i narodowościowe, proponował więc rozwiązania kompromisowe.
Kolejnym założeniem, na ówczesne czasy rewolucyjnym, było przyjęcie
konieczności uformowania się nie tylko niepodległej Ukrainy, ale również
Litwy i Białorusi. Wymagałoby to polubownego wyznaczenia granicy wschodniej Polski. Dla wytyczenia optymalnych, ale nie maksymalistycznych granic
dla Polski Wakar przeprowadził dokładną analizę sytuacji we wszystkich granicznych prowincjach. Rozpatrywał tę kwestię w szerokim kontekście uwarunkowań politycznych oraz stosunków demograficzno-etnicznych.
Zakładał, że Polska nie będzie graniczyła z Rosją. Między tymi państwami –
zgodnie z ideą prometejską, której był zwolennikiem i propagatorem – miała
się znaleźć wolna Ukraina i Białoruś. Granicę wschodnią Polski proponował
wyznaczyć na „ wschodnich rubieżach katolicyzmu ”. Z tego powodu Pol24
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Ryc. 5.
Włodzimierz Wakar, Program terytorialny, Warszawa 1917

ska powinna zrezygnować z prawosławnej Ukrainy położonej na wschód od
Zbrucza, również z prawosławnego Wołynia oraz centralnego i wschodniego
Polesia. Cała wschodnia grecko-katolicka Galicja, aż po Zbrucz, powinna się
znaleźć w składzie Polski. Na pograniczu polsko-białoruskim wyznacza on
granicę tak, aby włączyć do Polski obszary o wysokim udziale polskich i białoruskich katolików. Granica polsko-litewska miałaby być ustalona według
niego w oparciu o kryterium językowe. Obszary polskojęzyczne Wileńszczyzny wraz z Wilnem włącza do państwa polskiego.
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Podobnie interesująca koncepcja związana jest z granicą zachodnią. Z zaboru
pruskiego przyłącza Wakar do Polski Wielkopolskę oraz tzw. Prusy Zachodnie
z Gdańskiem. Następnie bardziej na południu Górny Śląsk i Opolszczyznę.
W skład Polski włącza też większą część Księstwa Cieszyńskiego, północny
Spisz i północną Orawę.
Bardziej rewolucyjnym i oryginalnym pomysłem jest propozycja Wakara
w kwestii granicy północnej. Wysuwa on propozycje likwidacji Prus Wschodnich i podziału tej prowincji niemieckiej przez ustalenie równoleżnikowej granicy polsko-litewskiej na linii lub w pobliżu Pregoły. Większa część położonej na południu tej niemieckiej prowincji miała się znaleźć w obrębie Polski,
zaś północna w ramach niepodległego państwa litewskiego. Sam Królewiec
uzyskać miał status wolnego miasta lub być miastem polskim. Zrealizowanie
tej koncepcji doprowadziłoby do tego, że Polska opanowałaby całe wybrzeże
Zatoki Gdańskiej, z Zalewem Wiślanym i półwyspem Sambią. Zlikwidowanie
Prus Wschodnich miałoby według projektodawcy doniosłe znaczenie geopolityczne, gdyż utrudniłoby potencjalną agresję Niemiec na Polskę 8 ¶.
Na początku 1918 r. analogiczną propozycję przyszłych granic Polski
przygotował publicysta związany z Lublinem i Warszawą, Wiktor Skarga-Dobrowolski. Koncepcja ta jest pozbawiona odrębnej strony tekstowej, tłumaczącej założenia i przyjęte zasady merytoryczne. Autor wykreślił jedynie
mapę, zawierającą na dolnym marginesie wiele informacji faktograficznych
z komentarzem wyjaśniającym (ryc. 6). Obraz kartograficzny jest tu bardzo
czytelny i przemyślany, zaś wstawione uwagi świadczą o dużej wiedzy i właściwie dobranej argumentacji. Na mapie pod znamienną maksymą : „ Cudzego
nie chcemy, swego nie oddamy ! ” wykreślono postulowane granice zjednoczonej Polski. Podstawowym celem projektodawcy było wytyczenie granic
w taki sposób, aby takie miasta jak Poznań, Gdańsk, Wilno i Lwów znalazły się
w ramach Polski. Rozgraniczenie polsko-niemieckie określono w zasadzie na
podstawie kryteriów etnicznych (językowych). Linia graniczna zaczyna się od
miejscowości Opawa, która mimo że nigdy do Polski nie należała, została włączona do przyszłego państwa polskiego. Następnie autor wytycza granicę na
8

Postulat badacza, jak wiemy, został po wielu latach spełniony o tyle, że granica nie
została ustalona między Polską a Litwą, lecz między Polską a ZSRR (Rosją), i nie na
Pregole, lecz znacznie bardziej na południu.
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Ryc. 6.
Wiktor Skarga-Dobrowolski, Mapa zjednoczonej Polski, Lublin 1918

północ, pozostawiając po stronie polskiej Koźle, Opole, Namysłów, zaś po stronie niemieckiej Brzeg i Nysę. Na terytorium zachodniego pogranicza Wielkopolski projektowana linia graniczna zostaje wytyczona w pobliżu Milicza, Rawicza, Leszna, Wschowy, Babimostu, Międzychodu i Piły. Wszystkie wymienione
miasta są włączone do Polski. Pomorze Gdańskie jest podzielone w ten sposób,
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że w granicach Polski ma być Złotów i Chojnice, a po niemieckiej Wałcz, Człuchów i Lębork. Granica polsko-niemiecka dociera do Bałtyku w pobliżu Żarnowca. Polska uzyskuje dostęp do morza, gdyż Niemcy tracą Półwysep Helski
z Zatoką Pucką oraz Gdańsk z Żuławami. Miasto Elbląg wraz z Zalewem Wiślanym pozostaje w ramach Niemiec. Na pograniczu północnym Powiśle, Mazury
i południowa Warmia z Olsztynem przyłączono do państwa polskiego.
Zaproponowana przez autora polska granica wschodnia odznacza się oryginalnością. Zasadniczym celem, który przyświecał badaczowi, było dążenie
do niepozostawienia poza granicami kraju dwóch ośrodków kultury polskiej:
Lwowa i Wilna, przy jednoczesnym radykalnym obniżeniu liczebności mniejszości narodowych. Wymagało to przyłączenia do Polski pewnych obszarów
położonych na wschód od granicy Królestwa oraz odpowiedniego podziału
Galicji. Granica dzieląca tę prowincję przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie
Lwowa. Badacz rezygnuje nawet z takich miast, jak Żydaczów, Brzeżany, Złoczów i Brody, pozostawiając Ukrainie wschodnią część Podola. Bardziej na
północy dzieli historyczny Wołyń. Jego zachodnia część z Kowlem ma być
w przyszłej Polsce, zaś Łuck już należeć do Ukrainy. Podobnie dzieli Polesie,
z tym że po stronie polskiej pozostawia miejscowości Brześć, Prużana i Kobryń.
Do odrodzonej Polski przyłącza gubernię grodzieńską oraz Wilno z jego najbliższym zapleczem, z takimi miastami, jak Oszmiana, Lida i Nowogródek.
Po stronie litewskiej pozostają Troki i Święcany, zaś po białoruskiej zasadnicza
część guberni mińskiej z Mińskiem.
Dotychczas przedstawione propozycje sześciu wizjonerów polskich miały
indywidualny charakter autorski. Były one konstruowane na podstawie subiektywnych założeń i nie stały za tymi propozycjami konkretne siły polityczne.
Nawet jeżeli poszczególni projektodawcy sympatyzowali z takimi czy innymi
ugrupowaniami, to nie przynosiło to żadnych konsekwencji, gdyż nie były
te propozycje z nikim uzgadniane i konsultowane. Stanowiły wytwór wyobraźni
poszczególnego badacza. Niewątpliwie odzwierciedlały poglądy pewnych środowisk inteligenckich, ale w wymiarze politycznym nie miały dużego znaczenia. W dodatku wiedza o nich w społeczeństwie była ograniczona do niewielkiej grupy intelektualistów lub działaczy niepodległościowych.
Konstruowane projekty maksymalistyczne – takie jak Żebrowskiego czy
Tomaszewskiego nawiązujące do granic z 1772 r., a nawet z XVI w. – były
całkowicie nierealistyczne. Stały się niewspółmierne do możliwości polskich
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i niezgodne z ukształtowanym stanem stosunków narodowościowych oraz
aspiracji mieszkańców, którzy preferowali już inne warianty polityczne. Były
już archaiczną mrzonką, której urzeczywistnienie okazało się niemożliwe. Jak
pokazał czas, najbardziej trafne okazały się programy pośrednie, których autorzy uwzględniali, obok zaszłości historycznych, również kryteria etniczne oraz
strategiczne. Nie konstruowali oni projektów zbyt ambitnych, niemniej starali
się zapewnić granice i obszar gwarantujący siłę, bezpieczeństwo i przetrwanie kraju. Z tego powodu koncepcja Wakara w miarę wiernie odgadła to, co
się może wydarzyć w nieodległej już przyszłości. Porównanie tych rozmaitych
koncepcji może być cennym materiałem do badań nad rozwojem myśli politycznej i geopolitycznej w Polsce.
W miarę przeciągania się wojny, wydarzeń w Rosji oraz niepowodzeń militarnych państw centralnych coraz większą rolę polityczną zaczęła odgrywać
grupa działaczy polskich, przebywających na zachodzie i związanych politycznie z państwami Ententy. Niekwestionowanym ich przywódcą był Roman
Dmowski, który w szwajcarskiej Lozannie, a następnie w Paryżu, zaczął tworzyć namiastkę przyszłego rządu polskiego. Środowisko to było przekonane,
że tzw. opcja zachodnia jest dla Polski najbardziej korzystna i przyniesie
w ostatecznym rezultacie możliwość ukonstytuowania się po klęsce państw
centralnych niepodległego państwa polskiego. Grupa czołowych działaczy
polskich związanych z Narodową Demokracją zebrała się w 1916 r. w Lozannie, aby ustalić program działań zmierzających do odbudowy niepodległego
państwa polskiego.
W wyniku decyzji podjętej przez R. Dmowskiego 11 listopada 1916 r. ogłoszono tzw. deklarację lozańską. Ten memoriał polityczny powstał bezpośrednio po znanym akcie z dnia 5 listopada tegoż roku, w którym państwa centralne
oficjalnie zadeklarowały możliwość utworzenia po zakończeniu zwycięskiej
przez nich wojny państwa polskiego. Pomimo że nie określono jego granic
ani stopnia jego niezależności, stanowiło to ważne wydarzenie, wobec którego
alianci zachodni oraz Rosja nie mogli przejść obojętnie.
Deklaracja lozańska stanowiła punkt wyjścia inicjujący utworzenie oficjalnej reprezentacji przedstawicielstwa narodu polskiego 9 ¶. Bezpośrednio
9

W deklaracji lozańskiej stwierdzono: „ Naród polski jest jeden i niepodzielny. Jego
dążenie do własnego państwa obejmuje wszystkie trzy części Polski i bez zjednoczenia
ich nie może być zaspokojone ” (Dmowski 2014, 625).
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po tym nie tylko formalnym akcie powołany został Komitet, w skład którego
weszli: Roman Dmowski, Erazm Plitz, Marian Seyda, Kazimierz Morawski,
Jan Rozwadowski i Jan Żółtowski. Następnie zostali do niego powołani kolejni
działacze reprezentujący Narodową Demokrację, między innymi: Maurycy
Zamoyski, Konstanty Skirmunt 10 ¶, Władysław Sobański i Ignacy Jan Paderewski. Z inicjatywy tych działaczy deklarujących swoją lojalność wobec państw
Ententy i zamierzających przy ich pomocy odtworzyć niepodległe państwo
polskie zorganizowano tzw. zjazd lozański. Odbył się on w dniach 26 stycznia –
–2 lutego 1917 r. Najważniejszym jego osiągnięciem było zainicjowanie działania Komitetu Narodowego Polskiego ( KNP ) 11 ¶. Formalne powołanie Komitetu miało miejsce 15 sierpnia 1917 r. na kolejnym zjeździe działaczy ideowo
związanych z programem Narodowej Demokracji. Na jego oficjalną siedzibę
wybrano Paryż, a prezesem R. Dmowskiego. Zadaniem KNP była obrona interesów Polski i jej reprezentacja na forum międzynarodowym, w tym głównie z aliantami zachodnimi, utworzenie następnie armii polskiej we Francji
oraz opieka nad Polakami przebywającymi na obczyźnie. W ramach Komitetu
funkcjonowała Polska Centralna Agencja (Polish Central Agency). To pod jej
auspicjami opracowano i opublikowano w 2. połowie 1917 r. w formie kartograficznej projekt graniczny przyszłego państwa polskiego. Był on przeznaczony dla zagranicznego odbiorcy, gdyż mapa miała tytuł angielski: Territories
of Poland Under the Domination and Occupation of Austro-Germany (ryc. 7).
Zamieszczona w niniejszym tekście mapa jest dokumentem oryginalnym.
Jest ona mało znana i dlatego godna przypomnienia. Nie odegrała wówczas,
czyli w 1917 r., znaczniejszej roli politycznej, gdyż szybko uległa dezaktualizacji. Zresztą od początku miała wydźwięk propagandowy. Niemniej jest interesującą ilustracją kartograficzną, a w swojej treści dotyczącej granic przyszłej
Polski propozycją zaskakującą, a nawet szokującą. Nie zmienia to faktu, że
w pewnym stopniu była odzwierciedleniem poglądów na przyszłość Polski,
z którymi się identyfikowali czołowi polscy politycy związani z KNP. Poprzedziła ona późniejszą propozycję graniczną autorstwa R. Dmowskiego z 1919 r.,
10

Autor interesujących wspomnień, w których przedstawiono wiele spostrzeżeń
o ludziach działających w KNP (Skirmunt 1997).
11 Literatura na temat Komitetu Narodowego Polskiego i jego wkład w odbudowę
niepodległości Polski jest dość obszerna (Leczyk 1966; Pajewski 1970; Wapiński 1995).
Z tego powodu nie ma potrzeby omawiania tej istotnej kwestii.
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Ryc. 7.
Polska Centralna Agencja (Polish Central Agency), Territories of Poland Under
the Domination and Occupation of Austro-Germany, Lozanna 1917

która już była oficjalnym dokumentem polskiej delegacji rządowej zaprezentowanym na konferencji paryskiej w Wersalu.
Granice przyszłego państwa polskiego nakreślone na tej mapie zawierały Królestwo Polskie, Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, Prusy Wschodnie, etniczną
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Litwę z Wilnem, austriacką Galicję, Polesie, niewielką część Wołynia oraz
w przybliżeniu ówczesną Gubernię Grodzieńską. Granica wschodnia postulowanej Polski była ograniczona aktualną linią frontu niemiecko-rosyjskiego
według stanu z 3 września 1917 r., zaś zachodnia odgraniczająca Polskę od
Niemiec była zmodyfikowaną na korzyść Polski granicą I Rzeczypospolitej
z 1772 r. W ramach tej modyfikacji dołączono do przyszłej Polski pas przygraniczny obejmujący wybrzeże morskie aż po Słupsk oraz ziemie bytowską,
złotowską i wałecką. Nieznacznie poszerzono Wielkopolskę. Natomiast znaczniejsze zmiany proponowano w południowej części pogranicza polsko-niemieckiego. W skład Polski zamierzano włączyć Górny Śląsk z Opolszczyzną.
Mapa ta, mało znana historykom i geografom, nie była rozpowszechniana
i uległa zapomnieniu. Sądzić można, że przedstawiona wizja graniczna była
od początku mało realna. Trudno sobie wyobrazić w ówczesnych uwarunkowaniach politycznych całkowitą likwidację Prus Wschodnich oraz pełną
inkorporację etnicznej Litwy do Polski czy też określenie wschodniej granicy
państwa polskiego na dość przypadkowej linii zmieniającego się frontu niemiecko-rosyjskiego.
Wydarzenia w Rosji związane z rewolucją bolszewicką zmieniły sytuację militarną, a zawarty pokój w Brześciu przesunął linię frontu daleko na
wschód 12 ¶. Zaprezentowane ujęcie kartograficzne pomimo jego utopijności
świadczyło o właściwej intuicji jej autorów. Oczekiwali oni totalnej klęski
państw centralnych i możliwości wyznaczenia korzystnej dla Polski granicy
polsko-niemieckiej. Trudno określić, jaki był udział w tym oryginalnym dziele
samego R. Dmowskiego, który o niej nie wspomina w swoich relacjach ani tekstach autorskich. Niemniej skrajnie antyniemiecka wymowa ideowa tej mapy
była zgodna z jego poglądami 13 ¶.
Działalność polityczna KNP nabierała coraz większego znaczenia na arenie międzynarodowej. Wynikało to z uznania Komitetu przez mocarstwa
zachodnie za jedynego przedstawiciela narodu polskiego 14 ¶. Wzmacniało
12

Pokój niemiecko-bolszewicki w Brześciu uznał m.in. przynależność Chełmszczyzny do tzw. państwa ukraińskiego.
13 Na marginesie mapy podane jest nazwisko wykonawcy: S. Rudnicki.
14 Pierwszym państwem, które uznał Komitet Narodowy Polski, była Francja
(20 września 1917), następnie uczyniła to Wielka Brytania (15 października 1917) oraz
Włochy (30 października 1917) i wreszcie Stany Zjednoczone (1 grudnia 1917).
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to pozycję Komitetu i sprzyjało umiędzynarodowieniu sprawy polskiej.
Dopóki jednak trwała wojna, kwestie politycznych rozgraniczeń na ziemiach polskich nie były obiektem zainteresowania sojuszników zachodnich.
Pomimo tego strona polska, a zwłaszcza osobiście R. Dmowski, konsekwentnie stawiała tę sprawę na forum międzynarodowym. Dokumentem, który
dotyczył przyszłego terytorium państwa polskiego, był memoriał w sprawie
tzw. uznania niepodległości Polski przez mocarstwa sprzymierzone wespół
z Rosją, złożony przez R. Dmowskiego sekretarzowi stanu Wielkiej Brytanii
Jamesowi Balfourowi w marcu 1917 r. 15 ¶ Określono w nim najbardziej pożądane terytorium, które powinno stanowić integralną część Polski. Obejmowało ono:
– Polskę austriacką, tzn. całą Galicję i połowę Śląska Cieszyńskiego,
– Polskę rosyjską, tzn. Królestwo Polskie oraz gubernie kowieńską, wileńską,
grodzieńską, część mińskiej i wołyńskiej,
– Polskę niemiecką, tzn. Poznańskie, Prusy Zachodnie z Gdańskiem, Górny
Śląsk i południowy pas Prus Wschodnich 16 ¶.
Uzasadnienie postulatów terytorialnych zawarte było w opracowaniu
przygotowanym w lipcu 1917 r. przez R. Dmowskiego (Problem of Central
and Eastern Europe) i przekazane aliantom zachodnim. W tym obszernym
dokumencie przedstawiającym problematykę geopolityczną Europy Środkowo-Wschodniej i konieczność jej przebudowy terytorialnej R. Dmowski
określił dezyderaty polskie. Terytorium państwa polskiego zbliżone byłoby
wielkością do Francji lub Niemiec. Będąc sprzymierzone z mocarstwami
zachodnimi, stanowiłoby istotny czynnik równowagi europejskiej i barierę
przed potencjalną ekspansją Niemiec na wschód. W dokumencie tym Dmowski nie wnika szczegółowo w kwestie graniczne i nie zamieszcza ich na mapie,
lecz strona tekstowa pozwala określić przybliżony zasięg terytorialny przyszłej
odrodzonej Polski 17 ¶.
15

W memoriale tym R. Dmowski uzasadnił, że „ deklaracja o niepodległości Polski
nie będzie żadną miarą aktem przeciwrosyjskim ” (Dmowski 1947, 78).
16 Sformułowany program terytorialny zapewniał wg R. Dmowskiego „ utrzymanie
równowagi europejskiej ”. Jedynie bowiem „ duże i silne ” państwo polskie może być
niezawisłe od Niemiec (Dmowski 1947, 79).
17 Dokument ten jest bardzo obszerny, gdyż dotyczy koncepcji przebudowy terytorialnej w zasadzie wszystkich państw położonych między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem (Dmowski 1947, 83–142).
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Podobną wymowę polityczną i geograficzną ma kolejny memoriał złożony
przez Dmowskiego prezydentowi Stanów Zjednoczonych Thomasowi W. Wilsonowi 8 października 1918 r. Przedstawia w nim z odpowiednim komentarzem roszczenia terytorialne Polski wobec Niemiec, Rosji i Austrii 18 ¶.
Wyłączenie Rosji z wojny oraz klęska militarna Niemiec i Austro-Węgier
dały możliwość bardziej aktywnego działania przedstawicieli narodu polskiego.
Zasadniczym problemem była kwestia ustalenia granic Polski. Było już wiadomo, że istniejące od Kongresu Wiedeńskiego granice trzech państw zaborczych rozdzielające ziemie polskie przestały istnieć i pojawiła się konieczność
ustalenia nowych granic Polski, w tym granicy polsko-niemieckiej. Ta ostatnia
miała być ustalona na zbliżającej się konferencji pokojowej, w czasie której
mocarstwa zachodnie będą musiały podjąć w tej sprawie odpowiedni werdykt.
Przebieg przyszłej granicy wschodniej Polski był uzależniony od nieuniknionej konfrontacji z bolszewicką Rosją. Wpływ mocarstw zachodnich w tej sprawie był już dość ograniczony. Niemniej strona zachodnia starała się być w tej
kwestii rozjemcą, a częściowo również sojusznikiem Polski.
W momencie odrodzenia niepodległego państwa polskiego rzecznikiem
narodu polskiego wobec mocarstw zachodnich przestał być Komitet Narodowy Polski, który stopniowo zaprzestał swojej działalności na arenie międzynarodowej, przekazując posiadane uprawnienia poszczególnym ministrom
w Warszawie, a przede wszystkim Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Decyzja o jego likwidacji zapadła 15 kwietnia 1919 r., ale do tego czasu, pomimo
poważnych kontrowersji, nie tylko kompetencyjnych, starał się on wspierać
działania władz warszawskich 19 ¶.
Jedną z najważniejszych kwestii, która stanęła przed nowo powstałym państwem polskim, było przygotowanie odpowiednio umotywowanego stanowiska, które należało przyjąć na zbliżającej się konferencji pokojowej w Paryżu.
Miała ona zadecydować o nowym porządku geopolitycznym w Europie, w tym
określić granice odrodzonej Rzeczpospolitej. Wymagało to ustalenia składu
polskiej delegacji, która została oficjalnie zaproszona. Na jej przewodniczą-

18

Przypomniane kolejno trzy dokumenty zawarte są również w zbiorze tekstów
autorstwa Dmowskiego (Dmowski 2014, 625–628, 637–707, 720–741).
19 Kwestia ta została opisana i skomentowana m.in. w monumentalnej książce
poświęconej dziejom Polski w XX w. (Pobóg-Malinowski 1953, 218–253).
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cego wybrano R. Dmowskiego – osobę najbardziej kompetentną i najlepiej
przygotowaną do tej odpowiedzialnej i trudnej roli. W polskiej grupie znaleźli
się też eksperci, w tym m.in. Eugeniusz Romer 20 ¶.
W celu zaprezentowania polskich dezyderatów terytorialnych R. Dmowski
wystosował m.in. dwie noty, w których wyłożył argumenty przemawiające za
wytyczeniem granic politycznych gwarantujących odpowiednie zapewnienie interesów i bezpieczeństwa państwa polskiego. Pierwsza z nich dotyczyła
polskiej granicy zachodniej i została przekazana 28 lutego 1919 r. przewodniczącemu Komisji Terytorialnej Julesowi Cambonowi. Druga, z 3 marca 1919 r.
i skierowana do tego samego adresata, przedstawiała stanowisko Polski w sprawie przebiegu jej granicy wschodniej 21 ¶.
Stanowisko polskie zostało zaprezentowane w trakcie plenarnych obrad
konferencji wersalskiej. W czasie kilkugodzinnej przemowy wygłoszonej na
przemian w języku francuskim i angielskim R. Dmowski kolejno przedstawił
żądania terytorialne Polski.
Równocześnie delegacja polska zaprezentowała uczestnikom konferencji
specjalnie przygotowaną mapę. Została ona zamieszczona w niniejszym artykule (ryc. 8) 22 ¶. Na górnym marginesie zawierała tytuł w języku angielskim
(The Proposed Frontiers of Poland). Nie był podany autor tego dzieła kartograficznego, gdyż stanowiła jedynie załącznik do oficjalnego stanowiska delegacji
polskiej. Na mapie przedstawiono terytorium i granice postulowanego państwa polskiego. W składzie Polski obejmującej ziemie trzech zaborów znalazły
się dwie prowincje oddzielone wewnętrzną granicą, a mianowicie Litwa oraz
Inflanty Polskie (Polish Livonia). Autorzy mapy, zdając sobie sprawę z tego, że
kwestie etniczne mają być decydujące przy ustalaniu przyszłych granic, uka20

Pełna dokumentacja dotycząca działalności polskich ekspertów na konferencji
pokojowej w Wersalu jest zawarta w opracowaniu przygotowanym pod red. M. Przyłuskiej-Brzostek (2009). W trakcie konferencji E. Romer prowadził dokładne notatki,
które następnie zostały poddane naukowej weryfikacji i opublikowane (Romer 1989).
21 We wszystkich opracowaniach dotyczących przebiegu i wyników konferencji
pokojowej w Wersalu są one odnotowane i omówione (np. Kozicki 1921; Kumaniecki
1924; Pobóg-Malinowski 1953; Piszczkowski 1969; Zamoyski 1984; Bloch, Zieliński
1995). Zawarte są one w pełnej objętości w opracowaniach autorstwa Dmowskiego
(Dmowski 1947, t. II, 161–168; Dmowski 2014, 742–752).
22 Pierwotnie mapa ta była załącznikiem do memoriału R. Dmowskiego złożonego
prezydentowi Wilsonowi 8 października 1918 r. Następnie była wykorzystywana wielokrotnie przez polską delegację w trakcie obrad w Wersalu.
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Ryc. 8.
The proposed frontiers of Poland, Paris 1919 (załącznik do stanowiska delegacji polskiej na konferencji w Wersalu)

zali na niej rozmieszczenie ludności narodowości polskiej. Kolorem pomarańczowym wyodrębniono obszary zamieszkiwane przez bezwzględną większość
ludności polskiej. Następnie, wykorzystując szraf jako wyznacznik graficzny,
zaznaczono obszary o mniejszym udziale ludności polskiej w ogólnym zaludnieniu (od 25 do 50%, od 10 do 25% oraz poniżej 10%). Przedstawiona mapa
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była w trakcie konferencji kilkakrotnie modyfikowana. Wynikało to ze zmian
sytuacji politycznej oraz względów taktycznych. Nie odgrywało to dużego znaczenia merytorycznego, gdyż delegacja polska, broniąc swoich dezyderatów
terytorialnych, zajmowała stanowisko niezmienne i pryncypialne.
Postulaty polskie nawiązujące do rozprzestrzenienia ludności polskiej okazały się dość maksymalistyczne. Było w nich dużo manipulacji statystycznej
i kartograficznej. W granicach potencjalnej Polski znalazły się rozległe obszary,
gdzie udział ludności polskiej był znikomy. Dla przekonania przedstawicieli
państw Ententy, że zaproponowany układ graniczny jest uzasadniony i sprawiedliwy, wykorzystywano dodatkowo argumenty strategiczne, historyczne
i ekonomiczne 23 ¶.
Terytorium postulowanej nowej Polski obejmowało ziemie należące od stu
lat do imperium niemieckiego, rosyjskiego i austriackiego. Proponowano, aby
przyłączyć do przyszłego państwa polskiego z ziem należących do państwa
niemieckiego całą Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie z Toruniem , Bydgoszczą, Gdańskiem i Elblągiem, Powiśle, Warmię, Mazury, Górny Śląsk z prawie
całą Opolszczyzną oraz niewielkie skrawki Dolnego Śląska. Z zaboru rosyjskiego włączono Królestwo Polskie bez północnej części ziemi suwalskiej oraz
gubernie wileńską, grodzieńską, mińską, zachodnią część guberni witebskiej,
wołyńską oraz niewielką część zachodniej guberni podolskiej. Z obszaru należącego do Cesarstwa Austro-Węgierskiego: całą Galicję, dużą część Śląska Cieszyńskiego oraz północną część Spisza i Orawy.
Przy wykreślaniu granicy polsko-niemieckiej punktem wyjścia dla
R. Dmowskiego było historyczne rozgraniczenie z 1772 r. Zostało ono zmodyfikowane na korzyść Polski. Według tego projektu Polska powinna uzyskać
szerszy dostęp do Bałtyku. Między innymi cały powiat lęborski miał należeć
do Polski. Granica polsko-niemiecka była linią przeciągniętą od Bałtyku do
zachodniego krańca Karpat, wyginającą się w kierunku zachodnim w jej środkowym przebiegu, tak aby cała w zasadzie Wielkopolska znalazła się w granicach Polski. Przebiegała bezpośrednio w pobliżu następujących miast, które
miały być po stronie Polski: Lębork, Bytów, Złotów, Chojnice, Piła, Drez23

Przebieg obrad konferencji pokojowej w Wersalu dotyczący wyznaczenia granicy
zachodniej państwa polskiego przedstawiono m.in. w opracowaniach: Wroniak 1963;
Baumgart 1990; Batowski 1995.
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denko, Babimost, Kargowa, Wschowa, Milicz, Kluczbork, Opole, Krapkowice, Koźle, Baborów, Racibórz, i na zachód od tego miasta dochodzić miała
do granicy z kształtującą się Czechosłowacją. Na północy projektodawca
zakładał pozostawienie okrojonych ze wszystkich stron Prus Wschodnich,
stanowiących niewielką eksklawę. Na tym odcinku przesuwał R. Dmowski
granicę polsko-niemiecką na północ. Miała ona przebiegać wzdłuż północnowschodnich granic historycznej polskiej Warmii, a następnie przybierała układ
równoleżnikowy i wytyczona była od warmińskiego Reszla do granicy guberni
suwalskiej, przechodząc w pobliżu mazurskiego Rastenborku (Kętrzyna),
Żądzborka (Mrągowa), Leca (Giżycka) i na północ od Margrabowej (Olecka),
tak aby po stronie polskiej pozostawić polskojęzyczną ludność mazurską.
Najbardziej znana w literaturze przedmiotu jest postulowana granica
wschodnia Polski, która od swego kreatora przyjęła nazwę linii Dmowskiego.
Przebieg tego rozgraniczenia od Kurlandii do Rumunii został zamieszczony
w nocie delegacji polskiej z 3 marca 1919 r. 24 ¶
Przedstawienie tej propozycji granicznej przez polską delegację miało charakter symboliczny. Bez takiej czy innej akceptacji strony rosyjskiej (bolszewickiej) nie miało to dużego znaczenia politycznego. Mocarstwa zachodnie
nie były władne podejmować w tej kwestii jakichkolwiek postanowień obligujących stronę rosyjską. Wiadomo było, że granica ta ukształtuje się ostatecznie
po konflikcie militarnym i od niego będzie zależała konfiguracja wschodniej
granicy Polski. Nie istnieją więc tu analogie do zachodniej granicy Polski,
która była w zasadzie wytyczona przez mocarstwa zachodnie 25 ¶.
Mniej ważne, ale niezmiernie skomplikowane było ustalenie granicy polsko-litewskiej i polsko-czechosłowackiej. W zakresie tej pierwszej R. Dmowski
projektował rozgraniczenie na zachód od Wilna i pozostawienie tego miasta
w granicach Polski. Przy podziale Śląska Cieszyńskiego Polacy z kolei wykorzystywali argumenty etniczne, zaś Czesi historyczne. Delegacja polska wysuwała
żądania włączenia wszystkich obszarów, gdzie przeważa ludność narodowości
polskiej. Na analizowanej mapie takie miejscowości, jak Bogumin, Karwina,

24

Pełny tekst noty zawarty jest m.in. w zbiorze prac przewodniczącego polskiej
delegacji (Dmowski 1947, t. 2, 166–167).
25 Na ich pewną modyfikację wpłynęły działania strony polskiej (np. powstanie
wielkopolskie i trzy powstania śląskie).
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Orłowa, Hawierzów, Trzyniec, Jabłonków, powinny być przyłączone do Polski.
Ponadto R. Dmowski proponował zmodyfikować dawną granicę między Galicją a Górnymi Węgrami na odcinku orawskim i spiskim. Postulował włączenie
do Polski tych gmin, w których ludność miejscowa posługiwała się dialektami
języka polskiego, a nie słowackiego 26 ¶.
Żądania R. Dmowskiego w swojej wymowie ideowej i terytorialnej są klarowne. Odznaczały się swoistym maksymalizmem, ale dla ówczesnego społeczeństwa polskiego, w którego świadomości ciągle istniała Rzeczpospolita
w granicach sprzed 1772 r., była odbierana jako propozycja umiarkowana
i sprawiedliwa. Urzeczywistnienie jej wymagało wyjątkowo sprzyjających
uwarunkowań politycznych, dlatego jej pełne zrekonstruowanie było mało
prawdopodobne. Tak też się stało w rzeczywistości. Nie udało się zrealizować
postulatów w odniesieniu do granicy zachodniej. W rezultacie antypolskiego
stanowiska brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Lloyda George’a Polska
nie uzyskała Gdańska, na pograniczu zachodnim też nastąpiły weryfikacje na
korzyść Niemiec. Decyzje o plebiscytach przyniosły utratę Mazur (z wyjątkiem powiatu działdowskiego) 27 ¶, Warmii, dużej części Powiśla, a przede
wszystkim nie udało się przyłączyć, pomimo powstań śląskich, zachodniej
części Górnego Śląska (w tym Opolszczyzny). Podobnie negatywne decyzje
podjęte przez mocarstwa zachodnie dotyczyły Śląska Cieszyńskiego i pogranicza polsko-słowackiego. Wszystkie te fakty są doskonale znane i nie wymagają
omówienia ani interpretacji.
Decyzja ostateczna o wytyczeniu wschodniej granicy Polski zapadła na konferencji pokojowej w Rydze. Zakończyła się ona kompromisowym werdyktem, chociaż sama wojna, pomimo zmiennego przebiegu, okazała się zwycięska dla Polski. W chwili zakończenia działań wojennych wojska polskie
opanowały już Mińsk, Kojdanów, Sławutę, Zasław, Stary Konstantynów, Płoskirów i Kamieniec Podolski, docierając w zasadzie do tzw. linii Dmowskiego.
Wstępny traktat podpisany został 12 października 1920 r. i wchodził w życie
18 października tegoż roku. Rokowania w Rydze zniweczyły końcowe powo-

26

R. Dmowski zakładał, że ta kwestia zostanie rozwiązana w sposób kompromisowy w bezpośrednich rozmowach między stroną polską a czechosłowacką (Dmowski
1947, 155).
27 Powiat ten został przyznany Polsce przed plebiscytem.
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dzenia militarne. Strona polska zrezygnowała z ziemi mińskiej, którą delegaci bolszewiccy, w tym ich przewodniczący A. Joffe, chciał przekazać Polsce.
Zadecydowało tu stanowisko S. Grabskiego, który nie chciał zwiększać udziału
mniejszości narodowych w przyszłej Polsce. Ostatecznie do Polski przyłączono
całą Galicję, zachodni Wołyń, zachodnie Polesie oraz ziemię nowogródzką.
Granica przebiegała od Rumunii przy ujściu Zbrucza do Dniestru, następnie na
północ biegiem rzeki Zbrucz, aż do Dzisny położonej nad Dźwiną przy granicy
z Łotwą. Po stronie polskiej pozostawało Równe, Sarny, Łuniniec, Pińsk, Baranowicze, Stołpce. Po długich rokowaniach traktat ryski został podpisany przez
obie strony 18 marca 1921 r.
W rezultacie znanych wydarzeń do Polski przyłączono Wilno, ale ostatecznie zrezygnowano z Dyneburga i południowych polskich Inflant na rzecz
Łotwy. Interesująca poznawczo jest konfrontacja projektu granic Polski zaprezentowana przez R. Dmowskiego w Wersalu do tych, jakie stały się rzeczywistością polityczną po burzliwych wydarzeniach w latach 1918–1921.
Ogólny zarys geopolityczny nie różni się znacząco, ale przechodząc do kwestii szczegółowych, zaznaczają się duże różnice, i to na wszystkich odcinkach
granicznych. Na północnym wschodzie Polska zrzekła się środkowej Białorusi z Mińskiem, zaś na południowym wschodzie małej części Podola, położonej za Zbruczem. Dla R. Dmowskiego najważniejsza była granica zachodnia
i to tu spotkało go wiele niepowodzeń, o których już wspominano. Dotyczyły
one Prus Wschodnich, które przetrwały z wyjątkiem jednego powiatu (Działdowo). Polska uzyskała jedynie wąski korytarz prowadzący do morza 28 ¶.
W zasadzie udało się uzyskać całą Wielkopolskę. Wysiłki dotyczące przyłączenia całego Górnego Śląska (w tym Opolszczyzny) nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Udało się jedynie włączyć do państwa polskiego wschodnią
część Górnego Śląska. Pod względem wielkości terytorialnej ubytki na pograniczu polsko-czechosłowackim były niezbyt duże. Niemniej bolesna okazała
się utrata polskich obszarów etnicznych na Śląsku Cieszyńskim, zwłaszcza że
były to obszary uprzemysłowione, z licznymi kopalniami węgla kamiennego
i wielką hutą żelaza w Trzyńcu. Z wyjątkiem kilku gmin na Spiszu i Orawie,
większość tych dwóch historycznych prowincji znalazła się w granicach Czechosłowacji. Zgodnie z koncepcją R. Dmowskiego, po licznych perturbacjach,
28

Problematyka związana z powrotem części Pomorza do Polski została opisana
w opracowaniu Wojciechowskiego (1981).
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ostatecznie wytyczona została granica polsko-litewska na zachód od Wilna,
Druskiennik i Świecian, której strona litewska nie uznała.
Nie miało to już większego znaczenia, gdyż najważniejszy cel został w pełni
zrealizowany. Nastąpiło zjednoczenie ziem polskich, będących częścią składową
trzech państw zaborczych: Rosji, Niemiec i Austro-Węgier. To doniosłe zadanie
zostało spełnione. Nastąpiło odrodzenie polskiej państwowości. Faktu tego nie
można było już kwestionować na arenie międzynarodowej po konferencji wersalskiej i wojnie polsko-bolszewickiej zakończonej traktatem ryskim.
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Geografia w służbie Niepodległej Polski
(1918 – 1939)
Geography in the service of Independent Poland
(1918 – 1939)

Bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej geografia polska stanowiła prężną i rozwijającą się gałąź polskiej nauki i kultury, którą coraz
bardziej dostrzegano i szanowano na świecie. Aplikacyjny charakter wielu
badań geograficznych sprawił, że uzyskiwane wyniki wzbudzały coraz
większe zainteresowanie działaczy gospodarczych, społecznych i politycznych. Doniosłe znaczenie miało utworzenie w dniu 27 stycznia 1918 r.
Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Główny jego cel stanowiło zjednoczenie podzielonego terytorialnie środowiska geografów. Geografia
była przygotowana do podjęcia wyzwania, jakim miała się stać służba dla
niepodległego kraju. Niejako „ z marszu ” geografowie mogli się włączyć
w proces budowania niepodległego państwa polskiego.
W latach międzywojennych polska myśl geograficzna osiągnęła swoje
„ apogeum ”. Potwierdzeniem tego było wykształcenie się kilku szkół geograficznych, których twórcami byli : w Krakowie Ludomir Sawicki i Jerzy
Smoleński, we Lwowie Eugeniusz Romer i Henryk Arctowski, w Warszawie Stanisław Lencewicz i Antoni Sujkowski, w Poznaniu Stanisław Pawłowski i Stanisław Nowakowski, w Wilnie Mieczysław Limanowski oraz
Kazimierz Jantzen. Pomyślny rozwój geografii przerwał wybuch II wojny
światowej.

zarys treści

Organizacja geografii, geografowie, badania geograficzne, Polskie Towarzystwo Geograficzne

Słowa kluczowe

abstract

Immediately before the outbreak of the First World War, Polish geography
was a thriving and developing branch of Polish science and culture, which
was being increasingly noticed and respected in the world. The applicational nature of numerous geographic studies resulted in the fact that the
obtained results raised the interest of economic, social and political activists. The establishment of the Polish Geographical Society on 27 January
1918 was of great importance. The main goal was to unite the geographically divided environment of geographers. Geography was prepared to take
up the challenge of serving the independent country. Somehow „ off the
cuff ”, geographers could join the process of building an independent Polish
state.
In the inter-war period, Polish geographical thought reached its „ apogee ”. The formation of several geographic schools, the creators of which
were, in Krakow – Ludomir Sawicki and Jerzy Smoleński, in Lviv – Eugeniusz Romer and Henryk Arctowski, in Warsaw – Stanisław Lencewicz
and Antoni Sujkowski, in Poznań – Stanisław Pawłowski and Stanisław
Nowakowski, in Vilnius – Mieczysław Limanowski and Kazimierz Jantzen,
was a confirmation of this fact. The successful development of geography
was interrupted by the outbreak of World War II.
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przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości polska geografia była już docenianą oraz wykształconą dziedziną nauki i edukacji. Obok znaczących osiągnięć badawczych odgrywała ważną rolę w procesie
wychowania patriotycznego społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży. Geografia –
obok historii i nauki języka polskiego – była tym elementem edukacji, który
miał przygotować kadry dla wolnej Polski. Geografowie traktowali swoją pracę
jako misję przygotowującą społeczeństwo do szczegółowego poznania ziem
Rzeczypospolitej. W przyszłości miało to ułatwić integrację ludności polskiej
zamieszkującej tereny różnych zaborów.
Rozwojowi geografii sprzyjał jej rozwój instytucjonalny (Kortus 2001).
Pierwsze Katedry Geografii utworzono jeszcze w XIX stuleciu (Wincenty Pol
w Krakowie, Antoni Rehman we Lwowie). W Uniwersytecie Jagiellońskim
powiew nowości wniósł Ludomir Sawicki, który w 1916 r. utworzył nowoczesny Instytut Geograficzny. Towarzyszył mu w tym dziele Jerzy Smoleński.
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Na Uniwersytecie Lwowskim Katedrą Geograficzną kierował od 1911 r. Eugeniusz Romer. Jego uczniem był Stanisław Pawłowski, który po uzyskaniu
w 1918 r. profesury we Lwowie zasilił w następnym roku kadrę powstającego
Uniwersytetu Poznańskiego, tworząc tam Instytut Geograficzny.
W Warszawie nauczanie geografii na poziomie wyższym wiązało się początkowo z Uniwersytetem Latającym (przekształconym następnie w Towarzystwo
Kursów Naukowych i Wolną Wszechnicę Polską). Wykładali tutaj m.in. Wacław
Nałkowski i Stanisław Lencewicz. W Szkole Głównej Handlowej działały: Katedra Geografii Ekonomicznej Ogólnej (od 1906 r.) i Katedra Geografii Gospodarczej Polski (od 1910 r.). W dniu 1 kwietnia 1918 r. na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Warszawskiego utworzono Zakład Geograficzny (Babicz 1995;
Berezowski 1979; Jackowski 2014b; Jackowski, Taborska 2014; Leszczycki 1979b,
1983; Jackowski, Liszewski, Richling 2008; Pawłowski 1927b; Staszewski 1966).
Problematyka badawcza koncentrowała się w tamtym czasie przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu z geografii fizycznej. Podejmowano również
kwestie związane z innymi dziedzinami geografii. Rozwijała się kartografia,
coraz liczniejsze stawały się studia z antropogeografii.
Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Eugeniusza Romera.
Wydany przez niego Geograficzno-statystyczny atlas Polski (1916–1917) odgrywał
ważną rolę w dyskusjach nad delimitacją granic państwa polskiego po 1918 r.
Dzięki władzom Stanów Zjednoczonych został on włączony do oficjalnych
materiałów amerykańskich na konferencję pokojową w Paryżu (1919–1920).
Doniosłe znaczenie miało utworzenie w dniu 27 stycznia 1918 r. Polskiego
Towarzystwa Geograficznego (PTG). Od samego początku stało się stowarzyszeniem o charakterze ogólnopolskim głównym celem było zjednoczenie podzielonego terytorialnie środowiska geografów (Biesiada 1968, Jackowski 2014c).
Bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej geografia polska stanowiła prężną i rozwijającą się gałąź polskiej nauki i kultury, którą coraz bardziej
dostrzegano i szanowano na świecie. Aplikacyjny charakter wielu badań geograficznych sprawił, że uzyskiwane wyniki wzbudzały coraz większe zainteresowanie działaczy gospodarczych, społecznych i politycznych. Geografia była
przygotowana do podjęcia wyzwania, jakim miała się stać służba dla niepodległego kraju. Niejako „ z marszu ” geografowie mogli się włączyć w proces budowania niepodległego państwa polskiego. Znalazło to odzwierciedlenie w wielu
dziedzinach życia społecznego, naukowego i kulturalno-oświatowego.
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Okres międzywojenny w naszej geografii nie stanowił, jak dotąd, przedmiotu poważniejszych refleksji naukowych. W jakimś stopniu wpłynęły
na to zapewne uwarunkowania społeczno-polityczne, panujące w okresie
1945 – 1989. Obowiązująca cenzura konsekwentnie usuwała wtedy niemal
wszystkie teksty prezentujące w sposób obiektywny sytuację i rolę geografii
w latach międzywojnia. Przez długi czas „ jedyną słuszną ” pracą prezentującą
dorobek geografii gospodarczej była książka M. Fleszara (1962b). Została napisana w duchu propagandy komunistycznej, a autor ukazywał przedwojenną
geografię ekonomiczną i badaczy uprawiających tę dziedzinę jako przykład
szkodliwej działalności burżuazyjnych uczonych. Dopiero w XXI w. zaczęły
ukazywać się różne opracowania ukazujące stan międzywojennej geografii
w skali całego kraju, poszczególnych ośrodków badawczych czy konkretnych
dziedzin naukowych.
W dalszej części rozważań ograniczono się do zasygnalizowania niektórych
przejawów aktywności polskich geografów w latach 1918 – 1939. Szczegółowa
charakterystyka bogatego i urozmaiconego dorobku w tamtym okresie znacznie przekroczyłaby ramy niniejszego rozdziału.

Początki
Od pierwszych dni niepodległego kraju geografowie wykazywali wielkie zaangażowanie w dzieło rozwoju Polski. Niemal bezpośrednio po zakończeniu
wojny pojawiły się prace, kreślące rolę geografii w procesie integracji naszych
ziem. Pisali o tym m.in. : L. Sawicki (Zakłady państwowe a geografia ojczysta,
1918), S. Lencewicz (Geograficzne i strategiczne położenie Polski. Indywidualność
geograficzna, 1919 a), E. Romer (Geografia na usługach państwa, 1926). Geografowie, a zwłaszcza Eugeniusz Romer, mieli wielki wkład w procesie kształtowania nowych granic Polski podczas konferencji pokojowej w Paryżu (1919 – 1920)
(Czyżewski 1960; Leszczycki 1979 a). Romerowi zlecono zorganizowanie i kierowanie Biurem Geograficznym, w którym miały być opracowywane materiały
kartograficzne dla delegacji polskiej. Obok Romera w placówce tej pracowali
ponadto : jako referent Jan Czekanowski, profesor Uniwersytetu Lwowskiego,
antropolog i etnolog, ekspert do spraw geograficznych i etnograficznych,
Antoni Sujkowski, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Teofil Szumański, lektor kartografii w Uniwersytecie Lwowskim (Eberhardt 2004).
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Z Biurem współpracował H. Arctowski, który w Paryżu znalazł się w składzie
delegacji amerykańskiej. Był on członkiem „ Komisji dla Spraw Polski ”, zwanej też Komisją Edwarda M. House’a lub jako Inquiry. Miał swój wielki udział
w końcowym opracowaniu liczącego blisko 2500 stron dokumentu pt. Report on
Poland, Compiled for the Use of the American Delegation to the Peace Conference
(New York 1918) (Spustek 1972; War Services … 1919). Również w następnych
latach geografów zapraszano do wszelkich prac związanych ze sprawami granicznymi (m.in. Stanisława Pietkiewicza, E. Romera, Bogdana Zaborskiego).
W 1919 r. Stanisławowi Srokowskiemu powierzono funkcję sekretarza generalnego (a przejściowo również kierownika) Wydziału Geograficzno-Historycznego Biura Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
W latach 1920 – 1921 został on pierwszym konsulem RP w Królewcu.
Geografowie zawsze bardzo poważnie pojmowali swoją służbę dla odrodzonej ojczyzny. Jerzy Smoleński zaangażował się w 1919 r. w działalność Komitetu Obrony Lwowa. W wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. jako żołnierz
w czynnej służbie walczył Wiktor Rudolf Ormicki. Swój akces do armii polskiej zgłosili wtedy m.in. : L. Sawicki, J. Smoleński, B. Zaborski, Józef Czekalski, Bolesław Olszewicz, Stanisław Gorzuchowski. Wielu geografów angażowało się w sprawy plebiscvtów na Górnym Śląsku oraz na Warmii i Mazurach
(1920 – 1921). Uczestniczyli też w pracach Komitetu Narodowego Obrony Spisza, Orawy, czadeckiego i Podhala. Niektórzy prowadzili wykłady na położonych poza granicami Rzeczypospolitej terenach Śląska (np. w ramach „ wykładów powszechnych ” prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński). W marcu
1928 r. podczas takich zajęć w Bytomiu ciężko pobity przez bojówkę niemiecką
został W. R. Ormicki. Do historii przeszły bohaterskie postawy geografów podczas kampanii wrześniowej 1939 r. i w latach II wojny światowej.
Pod koniec 1918 r. Władysław Gorczyński – przewodniczący Polskiego
Towarzystwa Geograficznego w latach 1919 – 1920 – przedłożył władzom państwowym projekt scalenia i ujednolicenia służb meteorologicznych z trzech
zaborów. W efekcie 1 stycznia 1919 r. utworzony został Państwowy Instytut
Meteorologiczny, którym Gorczyński kierował do 1926 r. (80 lat … 1999).
W 1919 r. utworzono Wojskowy Instytut Geograficzny (Fellmann 1980).
Podjęto też prace zmierzające do ujednolicenia nazewnictwa geograficznego, w tym również na potrzeby nauczania szkolnego (Romanow 1929).
Było to niezbędne wobec często bardzo różniącej się terminologii w poszczeGeografia w służbie Niepodległej Polski (1918 – 1939 )
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gólnych zaborach. Na prośbę rządu w 1921 r. przygotowano w tej sprawie
obszerny materiał. Problematyce tej poświęcono Zjazd w Krakowie w dniach
9 – 11 kwietnia 1922 r. zorganizowany przez Krakowskie Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Głównymi referentami byli L. Sawicki, S. Pawłowski i J. Smoleński. Podjęte wtedy ustalenia zalecono przestrzegać w procesie
dydaktycznym oraz przy opracowywaniu podręczników szkolnych. Materiały
zjazdowe zostały wykorzystane przez L. Sawickiego (1922) i J. Smoleńskiego
(1925) w dwutomowej pracy pt. Polskie słownictwo geograficzne (ryc. 1 – 3).
W 1920 r. PTG przekazało władzom rządowym obszerny memoriał uzasadniający konieczność scentralizowania prac geodezyjnych, topograficznych
i kartograficznych w jednej instytucji państwowej. Apel poparło kilkadziesiąt
zainteresowanych placówek naukowych i branżowych. W tym samym czasie
opracowano dla władz oświatowych dokument dotyczący nauczania geografii
w szkole średniej. Podjęto akcję dokształcania nauczycieli. Zwrócono uwagę
na palący problem braku podręczników uniwersyteckich z zakresu geografii.
Władze ministerialne powołały w tej sprawie specjalną komisję, w skład której
wchodzili : S. Pawłowski, E. Romer, L. Sawicki, J. Smoleński (Biesiada 1968;
Jackowski 2014 c).

Organizacja geografii
Podstawowa działalność badawcza oraz w zakresie kształcenia kadr była związana z wyższymi uczelniami (Kortus 2001 ; Smoleński 1929).
W Krakowie centralnym ośrodkiem był Instytut Geograficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym okresowo funkcjonowały dwie katedry.
Dyrektorami byli : L. Sawicki (do 1928 r.) oraz J. Smoleński (1929 – 1939).
W 1936 r. przy Instytucie utworzono Studium Turyzmu, funkcjonujące do
1939 r. (Jackowski, Sołjan, Bilska-Wodecka, Liro 2015). Kierował nim Stanisław Leszczycki. Na Wydziale Rolniczym UJ Zakład Gleboznawstwa prowadził Walerian Łoziński, geomorfolog i gleboznawca. W 1925 r. powstało
w Krakowie prywatne Wyższe Studium Handlowe, późniejsza Akademia Handlowa, z Zakładem Geografii Gospodarczej. Jednostką tą kierowali kolejno : L. Sawicki (do 1928 r.), J. Smoleński (1928 – 1937) oraz Walenty
Winid (1937 – 1939) (Jackowski, Sołjan 2009, Kortus, Jackowski, Krzemień
1999 – 2000, Wrona 2010). Ważną rolę w rozwoju polskiej geografii odegrała
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Ryc. 1.
L. Sawicki, 1922, Terminologia regionalna ziem polskich uchwalona i polecona
przez Zjazd Geograficzny, zorganizowany staraniem Tow. Naucz. Szk. Wyższ.
w Krakowie 1922, Księg. Geograf. „Orbis”, Kraków
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Ryc. 2.
J. Smoleński, 1925, Słownictwo geograficzno-fizyczne, uchwalone i polecone przez
Zjazd Geografów Polskich, zorganizowany staraniem Tow. Naucz. Szk. Wyższ.
w Krakowie 1922, Księg. Geograf. „Orbis”, Kraków
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Ryc. 3.
Nazwy topograficzne ziem polskich uchwalone
na Zjeździe Geografów 1922 w Krakowie
Fig. 3.
Topographic names of Polish Lands, adopted
at the Geographers Convention held in Kraków in 1922
Źródło / Source: L. Sawicki, 1922.

Międzywydziałowa Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności, utworzona pod koniec 1924 r. Swoją działalność zakończyła 7 czerwca
1938 r. Funkcję przewodniczącego pełnił E. Romer, sekretarzami byli kolejno
L. Sawicki (do 1928) oraz J. Smoleński. W 1927 r. Komisja przejęła na siebie zadania Polskiego Narodowego Komitetu Geograficznego, który reprezentował polskich geografów w Międzynarodowej Unii Geograficznej (Alexandrowicz 2013).
We Lwowie główną rolę odgrywał Instytut Geograficzny Uniwersytetu Jana
Kazimierza, którym do 1930 r. kierował E. Romer, a po jego przejściu na emeGeografia w służbie Niepodległej Polski (1918 – 1939 )
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ryturę August Zierhoffer. Od 1920 r. w Uniwersytecie działał Instytut Geofizyki i Meteorologii, kierowany przez H. Arctowskiego (Olpińska-Warzechowa
1988). W 1921 r. E. Romer utworzył Instytut Kartograficzny, nazwany jego imieniem. Placówka miała charakter zarówno badawczy, jak i komercyjny, była
pierwszym w Polsce zakładem kartograficznym dorównującym swą produkcją
placówkom europejskim. W latach 1923 – 1934 organem Instytutu był „ Polski
Przegląd Kartograficzny ”, redagowany przez E. Romera (Harasimiuk 2012;
Jahn 1983). Wykłady z geografii odbywały się również w utworzonej w 1922 r.
Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego (od 1937 r. Akademia Handlu Zagranicznego). W 1937 r. profesorem został tu Julian Czyżewski, któremu zlecono
utworzenie Instytutu Geograficznego (Czyżewski 1938). Od 1922 r. swoją siedzibę miało we Lwowie Zrzeszenie Polskich Nauczycieli Geografii, kierowane
do 1929 r. przez E. Romera. W 1922 r. powstało tutaj samodzielne Towarzystwo
Geograficzne, którego szefem również był E. Romer.
W Warszawie wiodącą rolę w geografii odgrywał Zakład Geograficzny UW,
kierowany od 1922 r. przez S. Lencewicza. W 1938 r. na Wydziale Humanistycznym UW B. Zaborski utworzył Zakład Antropogeografii (Kondracki 1983, 1991;
Lisowski 2008; Mikulski 1995). W Szkole Głównej Handlowej nadal działały dwie
katedry z zakresu geografii gospodarczej. Główne postacie to A. Sujkowski (przewodniczący PTG w latach 1931–1941) oraz Jerzy Loth (Fleszar 1962a; Kucińdski
2008). Dwie katedry geograficzne (kierowane m.in. przez S. Lencewicza i Władysława Gumplowicza) oraz Studium Migracyjno-Kolonialne funkcjonowały
również w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Ponadto samodzielna Katedra Geografii Gospodarczej istniała w latach 1930–1939 w Wyższej Szkole Wojennej (kierownik Stanisław Srokowski), zaś Zakład Meteorologii i Klimatologii w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (utworzony w 1930 r., kierowany do 1938 r.
przez Kazimierza Szulca, a potem przez Romualda Gumińskiego).
Warszawa była również siedzibą instytutów badawczych bądź badawczo-użytkowych, dość licznie powstających w tamtych latach. Z zakresu geografii należy wymienić zwłaszcza : Wojskowy Instytut Geograficzny, Państwowy Instytut Meteorologii, Instytut Badań Spraw Narodowościowych
przy Prezydium Rady Ministrów z Wydziałem Migracyjno-Populacyjnym
(w latach 1934 – 1939 kierownik W. R. Ormicki) oraz Pracownią Kartograficzną
(1934 – 1939, kierownik B. Zaborski). W okresie 1936 – 1939 przy Związku Ziem
Górskich funkcjonowało Biuro Planowania Regionalnego, częściowo o cha52
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rakterze badawczym. Kierował nim B. Zaborski. W stolicy działał również
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, posiadający oddziały
w Krakowie (od 1922 r.), Łodzi (1929 – 1933), na Śląsku (1929 – 1934), Wilnie (od
1935) oraz w Warszawie (utworzony w 1935 r.).
W 1919 r. utworzono Instytut Geograficzny na Uniwersytecie Poznańskim.
Jego twórcą i dyrektorem był S. Pawłowski. W kolejnym roku powstała na
Uniwersytecie Katedra Meteorologii, kierowana przez Władysława Smosarskiego. W 1924 r. powołano do życia Seminarium Geografii Gospodarczej,
prowadzone przez Stanisława Nowakowskiego. W 1926 r. utworzono Wyższą
Szkołę Handlową (późniejsza Akademia Handlowa), w której geografią gospodarczą zarządzali kolejno S. Nowakowski, Józef Czekalski i Florian Barciński.
W 1928 r. powstało w Poznaniu samodzielne Towarzystwo Geograficzne,
w 1929 r. przeniesiono tu ze Lwowa siedzibę Zrzeszenia Polskich Nauczycieli
Geografii, zaś w 1936 r. w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk utworzono Komisję Geograficzną. Szefem tych jednostek był S. Pawłowski (Czekańska 1984; Marciniak red. 2012).
Najmniejszym ośrodkiem geograficznym było Wilno. W 1919 r. na Uniwersytecie Stefana Batorego powołano Katedrę Geografii Fizycznej, która zaczęła
funkcjonować dopiero w 1925 r., gdy jej kierownikiem mianowano Mieczysława Limanowskiego. W 1923 r. na tej samej uczelni utworzono Katedrę Geodezji i Meteorologii, prowadzoną przez Kazimierza Jantzena. Geografia była
też obecna w działającym od 1930 r. uniwersyteckim Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej (Niewiarowski 2008; Roszko 1984).
Kilka placówek badawczych i dydaktyczno-naukowych funkcjonowało poza
ośrodkami akademickimi. W 1925 r., z inicjatywy S. Srokowskiego, utworzono
Instytut Bałtycki, który formalnie zaczął funkcjonować w 1927 r. Pierwszą
siedzibą był Toruń, a następnie Gdynia. Początkowo dyrektorem był S. Srokowski, potem został nim geograf i ichtiolog Józef Borowik. Komisja Geograficzna Instytutu skupiała wszystkich czołowych polskich geografów. W 1934 r.
w Katowicach powstał Instytut Śląski, którego wicedyrektorem był Antoni
Wrzosek, a współpracownikami Stanisław Berezowski oraz Maria Suboczowa.
Ponadto w Łodzi działalność związaną z geografią prowadzono w Oddziale
Wolnej Wszechnicy Polskiej (m.in. Jan Dylik, Władysław Gumplowicz, Juliusz
Jurczyński), zaś w Katowicach w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (A. Wrzosek) (Jackowski 2014 b; Sobczyński M. 2010). Podejmowano
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też działania zmierzające do utworzenia placówki geograficznej w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim (Jedut 1994).
Kilka słów należy poświęcić Zrzeszeniu Polskich Nauczycieli Geografii,
które wymienialiśmy już przy charakterystyce ośrodka lwowskiego i poznańskiego. Powstało w 1922 r. w Łodzi z inicjatywy Juliusza Jurczyńskiego. Miało
charakter organizacji zawodowej i ściśle współpracowało z Towarzystwami
Geograficznymi we Lwowie i w Poznaniu. Przewodniczącymi Zrzeszenia byli :
E. Romer (1922 – 1929) oraz S. Pawłowski (1929 – 1939), a siedzibami kolejno
Lwów i Poznań. Organem Zrzeszenia oraz obu towarzystw było „ Czasopismo
Geograficzne”. Zrzeszenie organizowało cykliczne Zjazdy Polskich Nauczycieli
Geografii, które stanowiły jedyne w tamtym czasie forum umożliwiające spotkanie wszystkich geografów. Odbyło się osiem takich zgromadzeń: w Łodzi
(1922), Lwowie (1926, 1928), Poznaniu (1929), Gdyni (1931; ryc. 4), Warszawie
(1933), Katowicach (1936) i Krakowie (1939). Niektóre z nich miały charakter
swoistej manifestacji politycznej skierowanej przeciwko państwu niemieckiemu
(np. spotkania w Gdyni i częściowo w Katowicach). Ostatni miał miejsce w Krakowie w dniach 28–29 maja 1939 r. (Czyżewski 1936, 1968; Jackowski 2017).

Ryc. 4.
Piąty Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli organizowany przez Zrzeszenie Polskich
Nauczycieli Geografów, Gdynia 24 – 26 maja 1931 r.
Fig. 4.
The Fifth National Convention of Geography Teachers in Gdynia, 1931, May 24 – 26
Źródło / Source: „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1931, 27 maja.
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Problematyka badawcza
W dalszych rozważaniach ograniczymy się do wskazania głównych kierunków badawczych i wybranych przykładów najważniejszych osiągnięć polskiej
geografii w omawianym okresie. Wszystkie wyróżniały się walorami aplikacyjnymi. Do chwili obecnej stanowią wzór opracowań geograficznych.
Z prac o charakterze ogólnym, teoretycznym wymienić należy przede wszystkim dzieło S. Nowakowskiego pt. Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych, które ukazało się w ramach Wielkiej Geografii Powszechnej (1934; ryc.
5). W 1938 r. S. Pawłowski opublikował ważną pracę pt. Geografia jako nauka
i przedmiot nauczania (ryc. 6). Z innych opracowań o podobnym charakterze wymieńmy jeszcze publikację J. Lotha Geografia ogólna (1939). Oryginalną
propozycję odnośnie do relacji między geografią a ekonomią przedstawił
T. Brzeski (1939). Wszystkie mają walor ponadczasowy i są stale wykorzystywane przez współczesnych badaczy. Ukazywały się też prace o stanie geografii polskiej i perspektywach jej rozwoju, m.in. : S. Pawłowskiego (1919 b, 1925,
1927 b, 1934, 1939 c), E. Romera (1926 a, 1926 b, 1929 a), L. Sawickiego (1929).
W okresie międzywojennym rozwijały się przede wszystkim te kierunki
aktywności naukowej geografów, które mogły być przydatne dla polityki
gospodarczej, społecznej czy międzynarodowej odradzającego się państwa.
Tym należy przede wszystkim tłumaczyć wielkie zainteresowanie geografią
fizyczną (Skoczylas 1985; Smoleński 1919, 1927 a), a zwłaszcza geomorfologią
(w mniejszym zakresie hydrografią i klimatologią). Rozwijające się państwo
polskie i jego gospodarka nieustannie potrzebowały różnorakich ekspertyz
środowiskowych, niezbędnych dla prawidłowej lokalizacji nowych inwestycji. Studia takie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony władz państwowych, gospodarczych i samorządowych. Obok geografii fizycznej rozwijała się antropogeografia. Badania prowadzono zwłaszcza na najbardziej
„ wrażliwych ” społecznie i gospodarczo kierunkach, a więc w zakresie ludności
i osadnictwa, głównie wiejskiego. Bardzo cenione przez władze były zwłaszcza studia zmierzające do wskazania sposobów rozwiązania zjawiska przeludnienia, szczególnie wsi. Nadal rozwijała się kartografia, zwłaszcza wojskowa.
Osiągnięcia notowała geografia polityczna, a problematyka badawcza wiązała
się z usytuowaniem geopolitycznym Polski. Dużą popularnością cieszyły się
studia regionalne. Charakter aplikacyjny wielu opracowań, jak też rozwijające
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Ryc. 5.
S. Nowakowski, 1934, Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych,
Trzaska, Evert, Michalski, Wielka Geografia Powszechna, Warszawa, vol. 1
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Ryc. 6.
S. Pawłowski, 1938, Geografia jako nauka i przedmiot nauczania,
Książnica-Atlas, Lwów – Warszawa
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się na świecie planowanie przestrzenne i regionalne sprzyjały wykształceniu
się nowej dziedziny geografii, którą określono w literaturze przedmiotu jako
„ geografię stosowaną ”. Szczególne sukcesy święciła ona w ostatnim pięcioleciu omawianego okresu. Natomiast na uboczu głównych zainteresowań geografów pozostawała np. geografia historyczna (Arnold 1929; Bujak 1925; Dylik
1931, 1933).
Wspominano już, że w ramach szeroko rozumianej geografii fizycznej
szczególną uwagę zwracano na problematykę związaną z geomorfologią
(Czechówna 1969; Galon 1975). Spośród licznych publikacji z tego zakresu
wymieńmy m.in. prace S. Pawłowskiego Charakterystyka morfologiczna
wybrzeża polskiego (1922) oraz Budowa geologiczna i krajobrazy morfologiczne
Pomorza (1937), S. Lencewicza Wydmy śródlądowe Polski (1922 c) i Dyluwium
i morfologia Środkowego Powiśla (1927), S. Pietkiewicza Pojezierze Suwalszczyzny Zachodniej. (Zarys morfologii lodowcowej) (1928), E. Romera Tatrzańska epoka lodowa (1929b; ryc. 7), J. Czyżewskiego Z fizjografii Pokucia (1930),
B. Zaborskiego Studia nad dyluwium i morfologią Podlasia i terenów sąsiednich
(1930), A. Wrzoska Z badań nad zjawiskami krasowymi Tatr Polskich (1933),
J. Kondrackiego Studia nad morfologią i hydrografią Pojezierza Brasławskiego
(1937), M. Klimaszewskiego Morfologia i dyluwium doliny Dunajca od Pienin
do Ujścia (1937). Zaczęto podejmować studia dotyczące krajobrazu różnych
jednostek przestrzennych, m.in. Torunia (Galon 1933), Śląska (Marchacz 1936),
Wolnego Miasta Gdańska (Pawłowski 1927a), Pomorza (Pawłowski 1929),
Beskidów Zachodnich (Smoleński 1937).
Ważną rolę w rozwoju hydrografii odegrały badania dotyczące jezior, prowadzone głównie w ośrodku warszawskim. Wymienić należy m.in. studia
J. Kondrackiego (1937), S. Lencewicza (1926, 1938), a zwłaszcza Katalog jezior
poleskich, opracowany wspólnie przez obu badaczy (1938). Dorobek z zakresu
innych dyscyplin geografii fizycznej jest znacznie skromniejszy liczbowo, ale
merytorycznie bardzo ważny. Prowadzono badania w dziedzinie klimatologii
(np. Kaczorowska 1963; Milata 1937; Romer 1938; Smosarski 1924), geografii
gleb (Łoziński 1938) czy ochrony środowiska (Smoleński 1922, 1932 b).
Z powodzeniem rozwijały się badania z szeroko rozumianej antropogeografii (Jędrzejczyk 1997; Nowakowski 1927; Ormicki 1932 d, 1934 b). Zapoczątkował je L. Sawicki pracą Wędrówki pasterskie w Karpatach (1919). Powstały
znaczące opracowania o charakterze teoretycznym. Wymieńmy zwłaszcza
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Ryc. 7.
Romer E., 1929 b, Tatrzańska epoka lodowa, Książnica „Atlas”, Lwów.
„Prace Geograficzne Wydawane przez E. Romera”, z. 11
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Antropogeografię (1939; ryc. 8) autorstwa B. Zaborskiego i A. Wrzoska. Jest
to jedna z najważniejszych publikacji w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej. Do dziś nie powstało studium tego typu i tej rangi. Ponadto należy
wymienić Geografię ekonomiczną ogólną A. Sujkowskiego (1926), Wstęp do
nauki geografii gospodarczej F. Barcińskiego (1935), Genezę nauki geografii
ekonomicznej, jej istotę, cele i zadania J. Lotha (1938), Zadania i metody geografii gospodarczej Smoleńskiego (1932c) oraz Geografię gospodarczą ogólną
Srokowskiego (1934). Niektórzy badacze zaczęli podejmować problematykę
rzadko pojawiającą się przedtem w międzynarodowej literaturze geograficznej. Wymieńmy takie opracowania, jak Obrót roczny przedsiębiorstw jako
podstawa geograficzno-gospodarczej charakterystyki kraju J. Czyżewskiego
i A. Wacińskiego (1934), Regiony geograficzno-rolnicze Polski J. Ernsta (1933),
która była jedną z pierwszych propozycji w zakresie regionalizacji gospodarczej kraju, studia dotyczące metodyki badań osadniczych (Uhorczak 1932),
a także cykl prac W. Ormickiego prezentujących takie zagadnienia, jak metodologia „ geograficzno-gospodarcza ” typu ogólnego (1934 a) i szczegółowego.
W tym ostatnim przypadku zaproponował objęcie badaniami geograficznymi
zakładu przemysłowego (1934 c) oraz kapitału pieniężnego (1935 a).
Wśród licznych opracowań o charakterze „ branżowym ” dominowały studia dotyczące problemów ludnościowych i osadniczych (Jędrzejczyk 1994;
Liszewski 1993 – 1995). Opracowania z zakresu geografii ludności dotyczyły
różnorodnych problemów, wyjaśnienia których oczekiwały elity społeczne,
gospodarcze i państwowe. Największą „ karierę ”, również w skali międzynarodowej, zrobiła praca J. Smoleńskiego Względne przewyżki i niedobory ludności polskiej na obszarze Rzeczypospolitej (1926 b; ryc. 9 – 10). Autor zaprezentował w niej nowatorską metodę opracowywania zagadnień demograficznych.
Metoda ta, nazwana w literaturze jego imieniem, mogła być stosowana do
wszystkich obszarów zamieszkałych przez mieszane grupy etniczne. Pewną
jej modyfikację wprowadził w studium Gęstość przyrostu naturalnego ludności i jej znaczenie międzynarodowe (1939). Praca przyniosła Smoleńskiemu
nominację na przewodniczącego Komitetu Demograficznego Ligi Narodów
w Genewie (1939; ryc. 11). Podejmowano też tematy związane z polityką ludnościową (Ormicki 1936d, 1937c, 1938 a; Smoleński 1937 c), przeludnieniem (Zierhoffer 1932 a), gęstością zaludnienia (Ormicki 1937 a), strukturą wyznaniową
(Ormicki 1936 c; Pawłowski 1919a; ryc. 12), prognozami demograficznymi
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Ryc. 8.
B. Zaborski, A. Wrzosek, 1939, Antropogeografia,
Wielka Geografia Powszechna, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa
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Ryc. 9.
J. Smoleński, 1926b, Względne przewyżki i niedobory ludności polskiej
na obszarze Rzeczypospolitej,. Księgarnia Geograficzna „Orbis”,
„Prace Instytutu Geograficznego UJ”, z. 6, Kraków
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Ryc. 10.
J. Smoleński, Mapa: Rozmieszczenie przewyżek
2

i niedoborów ludności polskiej na 1 km w granicach Polski
Fig. 10.
J. Smoleński, Map: The surplus or scarity of distribution
of the Polish population per 1 km² within the Polish borders
Źródło / Source: J. Smoleński, 1926 b.
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Ryc. 11.
Powołanie Jerzego Smoleńskiego na kolejną kadencję
do Komitetu Demograficznego Ligi Narodów. Doniosłość współpracy
J. Smoleńskiego z Ligą Narodów podkreślała ówczesna prasa krakowska
Fig. 11.
Appointment of J. Smoleński for the next term on the Demographics Committee
of the League of Nations. The importance of Smoleński’s collaboration with
the League of Nations was accentuated by the Kraków press at the time
Źródło / Source: „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1938, nr 36.
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Ryc. 12.
S. Pawłowski, 1919 a, Ludność rzymsko-katolicka w polsko-ruskiej części Galicji,
Książnica Polska Tow. Naucz. Szkół Wyższych, „Prace Geograficzne
wyd. przez E. Romera”, z. 3, Lwów
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(Ormicki 1939), emigracją (Zarychta 1933) oraz procesami ludnościowymi
na Pomorzu (Winid 1934; Wrzosek 1935 a, 1937; Wrzosek, Zwierz 1937 a, 1937 b,
Zaborski 1936) i na Wołyniu (Cichocka-Petrażycka 1933). Należy podkreślić, że
W. Ormicki w pracy W sprawie naukowych podstaw polskiej polityki ludnościowej (1936 d) jako pierwszy sformułował program polskich badań w zakresie
geografii ludności. Do chwili obecnej w międzynarodowej literaturze demograficznej cytowana jest inna praca Ormickiego Naturalny obrót ludności
(1938 a), głównie ze względu na jej walory metodyczne.
Zainteresowaniem władz państwowych, gospodarczych i samorządowych
cieszyły się również studia z geografii osadnictwa. Prowadzono je w różnych
dzielnicach Polski, ale podobnie jak w przypadku geografii ludności wyraźnie zaznaczają się badania dotyczące terenów wiejskich Pomorza (Kiełczewska
1934, 1937; Pawłowski 1935; Zaborski 1935). Ten przestrzenny „ kierunek badawczy ” wiązał się przede wszystkim z rangą tego regionu w strukturze państwa
polskiego, a także ze stałą koniecznością udowadniania opinii światowej polskości tych ziem. Dlatego też w pracach tych wiele uwagi poświęcano sprawom
narodowościowym i własnościowym. Poza Pomorzem studia takie dotyczyły
Wielkopolski (Kiełczewska 1931), Beskidu Wyspowego (Leszczycki 1932) oraz
osadnictwa pasterskiego w Tatrach i na Podtatrzu (Hołub-Pacewiczowa 1931).
Do dzisiaj wykorzystywane są opracowania teoretyczne powstałe w tamtym
okresie : O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu B. Zaborskiego (1926)
oraz Typy wsi w Polsce A. Malickiego (1938). Opracowanie Zaborskiego
dostrzegli Niemcy, którzy wydali ją w 1930 r. we Wrocławiu.
Przedmiotem studiów geograficznych stały się również miasta. Najbardziej
znane, które do dziś stanowią wzorzec dla opracowań z tej dziedziny, dotyczyły Krakowa (Dobrowolska 1924), Tarnowa (Simche 1930; ryc. 13), Łodzi
(Dylik 1939) i Chicago (Winid 1930). Miastami północno-wschodniej Polski
zajmowała się W. Rewieńska (1938). Stale wykorzystywane są też opracowania
o charakterze teoretyczno-metodycznym, które dotyczyły procesów urbanizacji (Ormicki 1932a), badań strefy wpływu miast (Ormicki 1932 b) oraz miast
jako przedmiotu badań geograficznych (Ormicki 1932 c).
Badania z zakresu innych dziedzin antropogeografii były już znacznie
skromniejsze. Były one związane z geografią komunikacji (Bissaga 1938; Wrzosek 1935 b), geografią przemysłu (Marszał 2001; Ormicki 1935 b), geografią
handlu i usług (Ormicki 1936 b, 1938 b) oraz z geografią rolnictwa (Ormicki
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Ryc. 13.
Z. Simche, 1930, Tarnów i jego okolica,
Nakład Gminy m. Tarnowa, Tarnów
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1937 d; Żabko-Potopowicz 1936, 1957). Praca Ormickiego Rola geografii rolniczej w planowaniu obrony państwa (1937 d) spotkała się z dużym zainteresowaniem władz administracyjnych i gospodarczych, a także Ministerstwa Spraw
Wojskowych.
Dużym uznaniem cieszyły się studia z zakresu geografii politycznej. Problematyka była zróżnicowana, często wynikała z bieżących potrzeb władz
państwowych. Dotyczyła ona głównie spraw granicznych i uwarunkowań
wynikających z położenia Polski między dwoma wrogimi państwami totalitarnymi (Niemcy, Rosja Sowiecka). Geografowie doskonale zdawali sobie sprawęsprawę z dużej przydatności takich analiz dla władz państwowych. Podjęto
próbę utworzenia podstaw teoretycznych. Zostały one zaprezentowane m.in.
w opracowaniach J. Lotha (1924, 1925, 1931), W. Ormickiego (1929 a), S. Pawłowskiego (1932, 1938, 1939), E. Romera (1939), J. Smoleńskiego (1926 a, 1927 b,
1931 a, c), J. Wąsowicza (1937). W 1921 r. ukazał się ważny artykuł J. Smoleńskiego pt. W sprawie polskości Ziemi Wileńskiej. W 1923 r. S. Pawłowski –
wspólnie z J. S. Bystroniem i A. Peretiatkowiczem – opublikował podręcznik
o współczesnej Polsce, którego znaczącą część stanowiła geografia polityczna
kraju (Pawłowski, Bystroń, Peretiatkowicz 1923). Duży rezonans społeczny
miało studium Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i ziem ościennych
(ryc. 14), której autorem był wojskowy geograf Roman Umiastowski (1924).
Z innych prac należy wymienić m.in. Granice polityczne, naturalne, i obronne
w czasie pokoju i wojny (Umiastowski 1925), Ocenę geograficznego położenia
Polski z punktu widzenia obronności kraju (Wąsowicz 1938 b; ryc. 15), Metamorfozy niemieckich map etnograficznych (Wąsowicz 1938 a). Ważnym problemem badawczym i politycznym stała się sprawa tzw. barier nadmorskich,
zwłaszcza wobec niemieckich roszczeń terytorialnych (Pawłowski 1939 a;
Smoleński 1928, 1934, 1935, 1937 a; Zierhoffer 1932 b; ryc. 16 – 17). Wiele uwagi
poświęcano przejawom kłamliwego przedstawiania obrazu Polski w szkolnych podręcznikach szkolnych w Niemczech (Czekańska 1937; Jeżowa 1929)
i w sowieckiej Rosji (Markowska-Polkowska 1936). W dniu 28 maja 1939 r.
na VIII Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli Geografii w Krakowie S. Pawłowski wygłosił referat pt. Geografia a obronność Państwa, który miał duży
rezonans społeczny i polityczny. Tylko częściowo publikowała go prasa
codzienna. Kilka miesięcy później wystąpienie to było jednym z głównych
argumentów Niemców dla zaaresztowania S. Pawłowskiego (Jackowski 2017).
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Ryc. 14.
R. Umiastowski, 1924, Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i ziem ościennych,
Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa
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Ryc. 15.
J .Wąsowicz, 1938 b, Ocena geograficznego położenia Polski
z punktu widzenia obronności państwa, Lwów
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Ryc. 16.
J. Smoleński, 1938, Tendencje naporów na granicach Polski
Strzałki: czarne – kierunki naporu zewnętrznego, białe – naporu wewnętrznego.
Przyczyny naporu: E – ekonomiczne, G - geograficzne, H – historyczne, N – narodowościowe,
Z – złączenie obszarów polskich zamieszkałych przez Ukraińców i Białorusinów
z terenami znajdującymi się poza wschodnimi granicami Polski (Kijów – Mińsk).

Fig. 16.
Jerzy Smoleński, 1938, Trends in the pressures on the borders of Poland
The black arrows denote the directions of the external push or „the drive to invade”;
the white arrows denote the directions of internal pressures. The causes of the push:
E – economic, G – geographic, H – historical, N – ethnic, Z – merger of Polish lands
inhabited by Ukrainians and Belarusians with territories outside the eastern borders
of Poland (Kijów – Mińsk).
Źródło / Source: J. Smoleński, 1938, Geograficzne podstawy rzeczywistości polskiej,
„Kalendarz IKC na r. 1939”, r. 13, s. 79.
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Ryc. 17.
S. Pawłowski, 1939 a, Drogi ekspansji niemieckiej na wschód
Fig. 17.
S. Pawłowski, 1939a, The route of German expansion to the East
Źródło /  Source: S. Pawłowski, 1939 a, O ducha ekspansji, s. 4.
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Niemal bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej, pod pseudonimem Henryk Werniński, Bolesław Olszewicz wydał broszurę polityczną Adolf
Hitler o Polsce i Polakach (1939), w której ujawnił hitlerowskie koncepcje geopolityczne.
Sytuacja społeczno-ekonomiczna Polski przedwojennej sprawiła, że dość
dużą popularność zdobywała idea „ polskiego kolonializmu ”, który w latach 30.
XX w. zaczął stanowić jeden z podstawowych punktów programowych działalności Ligi Morskiej i Kolonialnej. Przypomnijmy, że prezesami niektórych
oddziałów terenowych tej organizacji byli przez dłuższy czas geografowie –
S. Pawłowski w Poznaniu i J. Smoleński w Krakowie. W samej centrali Ligi działał inny geograf – Apoloniusz Zarychta. Zdaniem polskich geografów posiadłości kolonialne miały stanowić swoiste „remedium” na problemy przeludnienia obszarów wiejskich i braku wielu surowców mineralnych, niezbędnych
dla przekształcenia Polski w kraj rozwinięty. Głównymi reprezentantami „polskiego kolonializmu” byli S. Pawłowski (1936a, 1936b, 1939a, 1939b, 1939d) oraz
W. Ormicki (1936a, 1937b). Obaj uczeni byli zgodni, że terenów dla polskiej penetracji należy szukać w Ameryce Południowej i w Afryce. Różnił ich natomiast
sam motyw podjęcia polityki kolonizacyjnej. Dla Pawłowskiego głównym celem
takiej aktywności było uzyskanie przez Polskę dostępu do terenów dysponujących złożami surowców, niezbędnych dla rozwoju naszej gospodarki. Natomiast
Ormicki w kolonizacji przez Polskę obszarów zamorskich upatrywał główne
źródło rozwiązania nękającego nasz kraj problemu przeludnienia (Sołjan 2011).
Z osiągnięć geografii regionalnej należy przede wszystkim wymienić prace,
które ukazały się w ramach serii Wielka Geografia Powszechna. Dotyczyły one
głównie krajów i kontynentów, a pisali je najwybitniejsi geografowie. Spośród nich na szczególne wyróżnienie zasługuje tom Polska (1937), przygotowany przez S. Lencewicza (ryc. 18). Dzieło to stanowiło kontynuację jego
wcześniejszych studiów, prezentowanych w publikacji Kurs geografii Polski
(1922). Wielkim osiągnięciem edytorskim, merytorycznym oraz literackim
stały się przygotowane przez J. Smoleńskiego monografie Wielkopolski (1930)
oraz Morza i Pomorza (1932; ryc. 19), opublikowane w ramach cenionej serii
Cuda Polski (Jackowski 2014 a). Po opublikowaniu tych prac autor otrzymał
przydomek „ geograf-literat ”. Ważne miejsce w dorobku geografii regionalnej
zajęła rozprawa habilitacyjna W. R. Ormickiego pt. Życie gospodarcze Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (1929 b; ryc. 20). Została ona uznana za
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Ryc. 18.
S. Lencewicz, 1937, Polska, Wielka Geografia Powszechna,
Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa
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Ryc. 19.
J. Smoleński, 1932 a, Morze i Pomorze,
Wydawnictwo Polskie, (R. Wegner), Poznań, „Cuda Polski”
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Ryc. 20.
W. Ormicki, 1929 b, Życie Gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej,
Księgarnia Geograf. „Orbis”, „Prace Instytutu Geograficznego UJ”, z. 11, Kraków
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najlepsze w tamtym okresie studium z zakresu geografii regionalnej, za co
wyróżniono ją nagrodą Polskiej Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej.
Z innych opracowań regionalnych można wymienić m.in. : Geografię ziem
dawnej Polski A. Sujkowskiego (1918), Kanał Bydgoski W. Winida (1928),
Prusy Wschodnie. Kraj i ludzie (1929) oraz Geografię gospodarczą Polski (1931)
S. Srokowskiego, Geografię gospodarczą Polski Zachodniej S. Nowakowskiego
(1929 – 1930), Geografię gospodarczą województwa kieleckiego F. Barcińskiego
(1931), Polskie Pomorze pod red. J. Borowika (1929 – 1931), Zarys ogólnej geografii ziem polskich (1920) L. Sawickiego, Ziemie Polski Południowo-Wschodniej – szkic geograficzny J. Czyżewskiego (1939), Rolę ziem południowo-wschodnich w Państwie Polskim A. Zierhoffera (1938b), Sądecczyznę i jej granice
J. Flisa (1939), Z antropogeografii ziemi Krakowskiej M. Dobrowolskiej (1922),
Studium geograficzne Puszczy Kampinoskiej J. Kobendziny (1926), Śląska jako
regionu geograficznego W. Nechaya (1935), Z geografii gospodarczej Wołynia
W. Ormickiego (1930), Zagadnień gospodarczych ziem wschodnich E. Rühlego (1938), Zarysu antropogeografii Łemkowszczyzny S. Leszczyckiego (1935),
Grenlandię A. Kosiby (1937). Ważną rolę miał odegrać Słownik Geograficzny
Państwa Polskiego (ryc. 21), który od 1936 r. ukazywał się pod red. Stanisława
Arnolda. Realizację projektu przerwał wybuch II wojny światowej. Do września 1939 r. ukazała się tylko niekompletna wersja t. 1 o Pomorzu.
Podsumowując ten nurt badawczy, należy stwierdzić, że najwięcej uwagi
geografowie poświęcali regionom, stanowiącym szczególny przedmiot zainteresowań władz państwowych i gospodarczych (obszary północno-zachodnie i wschodnie kraju). Karpaty stały się terenem penetracji geografów właściwie dopiero w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy w Krakowie powstało
nieformalne centrum badań dotyczących turystyki jako czynnika aktywizacji gospodarczej. Były one prowadzone przez Instytut Geograficzny UJ
we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową, a od 1936 r. przez Studium
Turyzmu UJ, któremu partnerowały placówki planowania przestrzennego
i regionalnego, a także Żwiązek Ziem Górskich i Liga Popierania Turystyki
(np. Leszczycki 1937 b, 1938, 1939).
Znaczące osiągnięcia notowała polska kartografia (Ciołkosz, Ostrowski
1982; Gwardak 1977; Hełm-Pirgo 1971; Krassowski 1974). Niemal zaraz po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości pojawiły się prace ukazujące zadania
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Ryc. 21.
S. Arnold (red.), 1936 – 1939, Słownik geograficzny Państwa Polskiego
ziem historycznie z Polską związanych,. t. 1, Pomorze Polskie.
Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie, Fundusz Kultury Narodowej J. Piłsudskiego,
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Warszawa
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kartografii w warunkach odradzającego się państwa (Lencewicz 1919b, Olszewicz 1919). Pojawiały się prace o charakterze metodycznym i historycznym, np.
Polska kartografia wojskowa. (Zarys historyczny) B. Olszewicza (1921).
Obok sukcesów lwowskiej szkoły romerowskiej, która dominowała w Polsce, studia z tej dziedziny zaczęto podejmować także w ośrodku krakowskim
(zwłaszcza L. Sawicki i Stanisław Korbel) oraz warszawskim (m.in. S. Lencewicz, Michał Janiszewski, Stanisław Pietkiewicz, B. Zaborski). Rozwijała się
kartografia gospodarcza (np. Stefan Korytko). W Krakowie Polska Akademia
Umiejętności podjęła trud wydania najcenniejszych polskich materiałów kartograficznych pod redakcją Karola Buczka – Monumenta Poloniae Cartographica (1939). Nieszczęśliwie druk pierwszej części zakończono pod koniec
sierpnia 1939 r. i cały nakład został prędko zniszczony przez Niemców.
Z ważniejszych osiągnięć należy wymienić wydany z inspiracji E. Romera
Polski atlas kongresowy (1921), zawierający materiały z Konferencji Pokojowej w Paryżu, Atlas geograficzny L. Sawickiego i S. Korbela (1922 – 1925),
serię Atlasów krajoznawczych, ukazującą się w latach 1923 – 1925 z inicjatywy
E. Romera. Współautorami byli Regina Danysz-Fleszarowa, J. Jurczyński,
T. Szumański, S. Pawłowski i Stanisława Niemcówna. Dotyczyły one województw : warszawskiego, łódzkiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, poznańskiego i pomorskiego oraz krakowskiego. B. Zaborski opublikował apel O potrzebie opracowania Antropogeograficznego Atlasu Polski,
przygotował też Atlas powiatu morskiego i Gdyni (1933). Pomyślnie rozwijała
się kartografia szkolna (Szumański 1926).
Omawiając kartografię międzywojenną, nie można pominąć zasług Wojskowego Instytutu Geograficznego (ryc. 22 – 24). Działalność tej placówki
wiązała się przede wszystkim z przygotowaniem na potrzeby armii niezbędnych materiałów kartograficznych. Opracowywano je w oparciu o dawne
mapy zaborcze, a także na podstawie prowadzonych w terenie prac topograficznych i fotogrametrycznych. Rozpoczęto od prac nad mapą w skali
1  : 100 000 (mapa taktyczna). Pierwsze egzemplarze ukazały się już w 1922 r.
Ostatnia wersja tej mapy, czterobarwna (lata 1931 – 1939) została uznana za
jedną z najlepszych i najpiękniejszych ilustracji topograficznych na świecie.
W 1932 r. WIG rozpoczął też wydawanie w skali 1 :100 000 map o charakterze
turystycznym oraz poświęconych ochronie przyrody. W latach 1919 – 1921 podjęto prace nad mapą szczegółową Polski w skali 1  : 25 000. Od 1933 r. zaczęto
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Ryc. 22.
Fragment reportażu o pracy Wojskowego Instytutu Geograficznego
w pierwszych latach w niepodległej Polsce
Fig. 22.
A fragment of a reportage about the work
of the Geographical Military Institute in the first years in independent Poland
Źródło / Source: „Ilustracja Iskry” 1925, r. 2, nr 12 s. 2.
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Ryc. 23.
„Wiadomości Służby Geograficznej”, t. 1, 1927
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Ryc. 24.
Katalog map i innych wydawnictw WIG ze skorowidzami i wzorami,
1927, WIG, Warszawa
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też wydawać w tej skali szczegółowe mapy turystyczne i narciarskie. Wielkim sukcesem edytorskim i metodologicznym były mapy fotogrametryczne
wybranych terenów turystycznych, a także plany miast, mapy geologiczne
Polski, mapa morska Bałtyku, mapy transportowe. Do szczególnych osiągnięć
należała bez wątpienia Fotogrametryczna mapa Parku Narodowego – Tatry
(1 :20 000, wyd. 1934) oraz Mapa fotogrametryczna Tatr (1 :20 000, wyd. 1938).
Mapa Parku Narodowego w Tatrach była prezentowana na wielu międzynarodowych wystawach kartograficznych osiągając bardzo wysokie oceny.
Z innych przedsięwzięć WIG-u należy wymienić prace nad Międzynarodową
Mapą Świata (1 :1 000 000), której redakcję powierzono S. Lencewiczowi (Lencewicz 1922 b). Prace polskie nad tą mapą zostały zakończone w 1937 r. Organem WIG-u były „ Wiadomości Służby Geograficznej ” (1927 – 1939; ryc. 23)
(Fellmann 1980; Krassowski 1974; Sobczyński E. 1991, 2000, 2009).
Rozwijała się geografia szkolna. Geografowie uniwersyteccy zawsze uczestniczyli w procesie kształcenia nauczycieli dla szkół różnego szczebla. Przejawiało się to przede wszystkim w przygotowaniu podczas studiów podstawowej
kadry nauczycielskiej, którą potem systematycznie dokształcano, najczęściej
podczas licznych kursów (tzw. szkoły letnie). Ważną rolę w dokształcaniu
nauczycieli odgrywały Ogniska Metodyczne Geografii działające przy kuratoriach oświaty. Pojawiły się podręczniki z zakresu metodyki i dydaktyki geografii (m.in. Mścisz 1928; S. Niemcówna 1929). Bardzo żywo reagowano na
wszelkie próby władz oświatowych zmierzające do ograniczenia godzin lekcyjnych z geografii. Przykładowo w 1936 r. przesłano do Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego memoriał w „ sprawie upośledzenia
nauki geografii w programach liceów ogólnokształcących ”. Wysoki poziom
merytoryczny reprezentowały podręczniki szkolne z geografii. Autorami
wielu z nich byli geografowie uczelniani, zwłaszcza S. Pawłowski, L. Sawicki,
J. Smoleński.
Dużą wagę przywiązywano do współpracy międzynarodowej. Powstawały
programy takiej aktywności w zakresie badań polarnych (Arctowski 1930),
historii geografii (Olszewicz 1930), geomorfologii (Smoleński 1931 b), geografii
politycznej (Srokowski 1930), klimatologii (Stenz 1930). Szczególną wagę przywiązywano do wspólnych badań prowadzonych przez kraje słowiańskie.
Na lata 30. XX w. przypada szczególny rozwój tzw. geografii stosowanej.
W tym okresie zaczęła wykształcać się „ geograficzna szkoła planistyczna ”.
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Ryc. 25.
Tereny objęte planowaniem regionalnym w Polsce w 1938 r.
A. okręgi regionalnych planów zabudowania: 1. warszawski; 2. łódzki; 3. poznański;
4. tereny górskie i podgórskie woj. stanisławowskiego; północna część woj. pomorskiego;
6. krakowski;7. zagłębia górniczo-hutniczego; 8. białostocki; 9. Wołynia; 10. lwowski; 11. kielecko-sandomierski. B. przybliżona granica studiów ogólnych; C. przybliżona granica studiów
szczegółowych (B i C objęte planowaniem regionalnym Związku Ziem Górskich);
D. przybliżona granica studiów Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Fig. 25.
Areas under regional planning in Poland in 1938
A. districs which was covered by urban development plan: 1. Warsaw; 2. Lodz; 3. Poznan;
4. mountain and foothill areas of the Stanisławów Voivodeship ; northern part of the Pomerania Voivodeship, 6. Cracow; 7. coal-metallurgical basin; 8. Białystok; 9. Volyn; 10. Lviv;
11. the Kielce-Sandomierz. B. approximate boundary of general studies. C. approximate
boundary of detailed studies (B and C covered by the urban development plan of the Union
of the Mountain Region D. approximate boundary of Central Industrial District Studies.
Źródło / Source: A. Jackowski, 2009, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
i początki planowania przestrzennego oraz regionalnego w Krakowie (do 1945 r.),
[w:] B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie
Ptaszyckiej-Jackowskiej, IGiGP UJ, Kraków, s. 129; L. T. Dąbrowski, 1977, Projektowanie regionalne.
Regionalne plany zagospodarowania przestrzennego, PWN, Warszawa, s. 17.
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Tworzono placówki opracowujące plany regionalne Warszawy (1930), Łodzi
(1931), Wybrzeża Morskiego (1931), Poznania (1932), Zagłębia Górniczo-Hutniczego (1933), Podhala i Beskidu Zachodniego (1934), Huculszczyzny
(1934) (ryc. 25).Jedną z głównych grup pracowników tych instytucji stanowili geografowie, m.in. Kazimierz Dziewoński, Bonifacy Gajdzik, R. Galon,
S. Leszczycki, W.  R. Ormicki, S. Pawłowski, J. Smoleński, Franciszek Uhorczak
Tadeusz Wilgat, A. Wrzosek, B. Zaborski. Zaczęto podejmować próby wypracowania teoretycznych i praktycznych podstaw takiej działalności. Powołano
do życia 11 placówek planowania regionalnego, obejmujących swym zasięgiem
51 % powierzchni kraju. Za najwybitniejsze osiągnięcia z tego okresu uważa się
opracowania planistyczne dotyczące Warszawy Funkcjonalnej, Centralnego
Okręgu Przemysłowego oraz Podhala. Ośrodkami wiodącymi w tej dziedzinie
były Warszawa (głównie urbaniści) i Kraków z przewagą geografów (Jackowski 2009; Leszczycki 1987 a; Odlanicki-Poczobutt 1938). W Krakowie działalności tej przewodzili J. Smoleński, i S. Leszczycki. Jego praca Region Podhala.
Podstawy geograficzno-gospodarcze planu regionalnego (1938) była pierwszym
w polskiej literaturze przedmiotu opracowaniem o charakterze metodycznym,
ukazującym kolejność postępowania i zakres merytoryczny studiów geograficznych, niezbędnych dla regionalnych opracowań planistycznych. Do dzisiaj
jest wykorzystywana jako ważne źródło zarówno w pracach naukowych, jak
i w planowaniu przestrzennym. Geografowie ściśle współpracowali z utworzonym w 1923 r. Towarzystwem Urbanistów Polskich (TUP), uczestnicząc m.in.
jako wykładowcy w szkoleniach organizowanych przez to Stowarzyszenie
(m.in. K. Dziewoński, S. Leszczycki,J. Smoleński, B. Zaborski).
Ośrodek krakowski zainicjował naukowe badania związane z turystyką, tworząc nową dyscyplinę – geografię turyzmu, przedtem w Polsce nieuprawianą
(S. Leszczycki). Mogła się ona rozwijać przede wszystkim dzięki utworzonemu
w 1936 r. przy Instytucie Geograficznym Studium Turyzmu UJ. Była to jedna
z pierwszych takich placówek badawczych i dydaktycznych na świecie. Studium odegrało istotną rolę w rozwoju polskiej i światowej geografii turyzmu,
a także gospodarki turystycznej w Polsce (Jackowski, Sołjan, Bilska-Wodecka,
Liro 2015). Do ważniejszych prac z zakresu tego nurtu badawczego należy zaliczyć m.in. opracowania S. Leszczyckiego : Zagadnie geografii turyzmu (1937 a),
Znaczenie gospodarcze ruchu uzdrowiskowo-turystycznego na Śląsku (1937 b),
Podstawy gospodarki uzdrowiskowo-turystycznej w Karpatach (1939).
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Na zakończenie kilka słów o wyprawach badawczych polskich geografów.
W czerwcu 1927 r. wyruszyła wyprawa L. Sawickiego na Bałkany, która odbywała się w ramach planowanej na wiele lat „ Akcji ekspedycyjnej ”. Założenia
ideowe tych eskapad Sawicki zaprezentował w pracy Polska Akcja Ekspedycyjna (1928 b). Oprócz celów badawczych zakładały one penetrację rynków
odwiedzanych krajów i zachęcenie do kupowania przez nie polskich towarów.
Podczas wypraw prowadzono szeroką działalność w zakresie promocji Polski. Akcję ekspedycyjną rozpoczęto od Bałkanów. Niestety podczas trzeciej
wyprawy (1 lipca – 30 września 1928 r.) Sawicki nabawił się ciężkiej choroby,
w wyniku której zmarł 3 października. (ryc. 26). Mimo krótkiego okresu realizacji misji ekspedycyjnej wyprawy te przyniosły wiele korzyści naukowych
(Sawicki red. 1927; Wiśniewski 1930). Wraz ze śmiercią inicjatora idea akcji
ekspedycyjnej upadła. Innym przedsięwzięciem podejmowanym przez geografów były wyprawy w obszary polarne (m.in. Aleksander Kosiba, Alfred
Jahn, Mieczysław Klimaszewski). Głównym terenem zainteresowań był Spitsbergen oraz Grenlandia (Jahn 1979; Kosiba 1973).

Próba oceny
W latach międzywojennych myśl geograficzna w Polsce osiągnęła swoje apogeum. Potwierdzeniem tego było wykształcenie się kilku szkół geograficznych,
z których każda miała swoją odrębność problemową, metodyczną, regionalną.
Wpływ na to miały m.in. następujące czynniki :
1. Wzrastająca sieć ośrodków geograficznych, powstających zwłaszcza w strukturach szkolnictwa wyższego (państwowego i prywatnego).
2. Szczególna troska o rozwój kadry geograficznej. Przejawiało się to rosnącą
liczbą studentów i nowoczesnymi programami studiów, wykorzystującymi doświadczenia zwłaszcza szkoły amerykańskiej i francuskiej. Notowano dużą liczbę uzyskiwanych stopni naukowych doktora (70 geografów)
i docenta (15 osób), nominacje profesorskie otrzymało kilkunastu badaczy. Największe osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej miały
ośrodki w Krakowie i we Lwowie (w każdym ponad 20 doktoratów). Ważnym elementem edukacji stał się motyw patriotyczny, który zadomowił
się w polskiej geografii na długie lata. Efekty tego ujawniły się szczególnie
w latach II wojny światowej.
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Ryc. 26.
Informacja prasowa dotycząca śmierci Ludomira Sawickiego
Fig. 26.
Press release concerning the death of Ludomir Sawicki
Źródło / Source: „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1928, nr 276.
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3. Rozszerzający się zakres merytoryczny i przestrzenny badań, zwłaszcza
z geografii fizycznej i antropogeografii, oraz pojawienie się „ geografii stosowanej ”, tworzonej głównie z myślą o potrzebach gospodarki narodowej.
Powstawały prace teoretyczno-metodyczne, z których wiele wykorzystuje
się do chwili obecnej. Ważną rolę zaczęły odgrywać studia z zakresu geografii politycznej, ukazujące m.in. zagrożenia dla Polski ze strony Niemiec
i Związku Sowieckiego. Coraz lepiej rozwijała się geografia regionalna i geografia szkolna. Stworzono warunki umożliwiające rozwój geografii wojskowej. Wzrastała ranga badań terenowych, bardzo często powiązanych z polityką gospodarczą kraju.
4. Rozwój szkół geograficznych, zwłaszcza w zakresie geomorfologii, antropogeografii i kartografii. Największy zasięg oddziaływania miały szkoły :
krakowska, lwowska, warszawska oraz poznańska, najmniejszy natomiast
wileńska. Wiązały się one przede wszystkim z geografią fizyczną (wszystkie ośrodki) i antropogeografią (bez Wilna). W ramach geografii fizycznej
wyraźnie dominowała geomorfologia, natomiast w przypadku antropogeografii badania osadnicze i ludnościowe. Odrębną jakość stanowiła romerowska szkoła kartograficzna. Twórcami szkół byli : w Krakowie L. Sawicki
i J. Smoleński, we Lwowie E. Romer i H. Arctowski, w Warszawie S. Lencewicz i A. Sujkowski, w Poznaniu S. Pawłowski i S. Nowakowski, w Wilnie
M. Limanowski oraz K. Jantzen. Pod koniec okresu międzywojennego zaczęły wykształcać się szkoły związane z takimi osobami, jak :
W. R. Ormicki (Kraków), A. Zierhoffer (Lwów), B. Zaborski (Warszawa)
i R. Galon (Poznań). Ich rozwój przerwał wybuch II wojny światowej.
Poważne osiągnięcia badawcze i organizacyjne notowali geografowie
średniego i młodego podówczas pokolenia, którzy po II wojnie światowej
tworzyli geografię polską. Byli to m.in. : Florian Barciński, Stanisław Berezowski, Aniela Chałubińska, Józef Czekalski, Maria Czekańska, Julian Czyżewski, Maria Dobrowolska, Jan Dylik, Jan Ernst, Jan Flis, Rajmund Galon,
Alfred Jahn, Juliusz Jurczyński, Maria Kiełczewska-Zaleska, Mieczysław
Klimaszewski, Bogumił Krygowski, Jerzy Kondracki, Aleksander Kosiba,
Stanisław Leszczycki, Kazimierz Łomniewski, Adam Malicki, Rodion
Mochnacki, Bolesław Olszewicz, Stanisław Pietkiewicz, Stefan Zbigniew
Różycki, Edward Rühle, Józef Staszewski, Józef Szaflarski, Franciszek Uhor-
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czak, Józef Wąsowicz, Tadeusz Wilgat, Wojciech Walczak, Antoni Wrzosek,
Gustaw Wuttke, Stanisława Zajchowska, August Zierhoffer.
5. Tworzenie wyspecjalizowanych instytutów naukowych lub placówek
badawczych z rozwiniętymi działami geografii.
6. Rozwój Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Periodykiem PTG został
„ Przegląd Geograficzny ”, którego redaktorami byli L. Sawicki (1919 – 1922)
i S. Lencewicz (1922 – 1939). Ponadto PTG (Oddział w Krakowie) wydawało
„ Wiadomości Geograficzne ” (1923 – 1939, red. L. Sawicki i W. R. Ormicki).
7. Rozwój czasopiśmiennictwa geograficznego, a także edycja unikatowych
serii wydawniczych, jak np. Wielkiej Geografii Powszechnej (1932 – 1929,
16 tomów), której znaczenie dla nauki ma charakter ponadczasowy.
8. Utworzenie geograficznych oficyn wydawniczych : „ Orbis ” L. Sawickiego
w Krakowie (1919) oraz „ Książnicy-Atlas ” E. Romera we Lwowie (1924).
9. Rozwój „ Akcji Ekspedycyjnej ” (L. Sawicki) oraz innych wypraw badawczych, zwłaszcza polarnych.
10. Stale wzrastający udział Polaków w pracach organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza w Międzynarodowej Unii Geograficznej. Funkcje wiceprzewodniczących MUG sprawowali : E. Romer (1931 – 1938) oraz S. Pawłowski (1938 – 1939). W dniach 21 – 31 sierpnia 1934 r. w Warszawie odbył
się XIV Kongres MUG, w którym uczestniczyło blisko 700 osób, w tym
około 400 z zagranicy (Jackowski, Bilska-Wodecka, Sołjan 2014). Wielkim
osiągnięciem organizacyjnym i promocyjnym był zorganizowany w 1927 r.
II Zjazd Słowiańskich Geografów i Etnografów (Sawicki, Smoleński red.
1929 – 1930). W 1938 r. J. Smoleński został powołany do Komitetu Demograficznego Ligi Narodów, a w 1939 r. wybrany jego przewodniczącym.
Wiele interesujących projektów badawczych planowano na lata po roku
1940. Niestety wybuch II wojny światowej oraz okupacja niemiecka i sowiecka
uniemożliwiły realizację tych planów.

Alexandrowicz S. W., 2013, Komisja Geograficzna Polskiej Akademii Umiejętności, „Przegląd Geograficzny”, t. 85, z. 1, 113 – 122.
Arctowski H., 1930, W sprawie współpracy międzynarodowej w badaniach
obszarów podbiegunowych, Lwów. Odb. z: „Kosmos”, t. 55, z. 1 – 2, ser. A.
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Geografia jest jak rzadko która nauka sługą państwa
(Stanisław Pawłowski 1934)

Marek Sobczyński

ROLA GEOGRAFII
I POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO
W KSZTAŁtOWANIU POSTAW PATRIOTYCZNYCH
Role of geography and that of the Polish Geographical Society
in patriotic attitudes shaping

W artykule zaprezentowano potencjał geografii, jako dyscypliny kształcenia wspomagającej proces wychowania propaństwowego, obywatelskiego
i patriotycznego. Dokonano w nim historycznej analizy zmian edukacji
geograficznej w Polsce od XVIII w., poprzez okres zaborów, międzywojnie,
następnie w warunkach dominacji ideologii komunistycznej, kończąc na
zmianach roli geografii jako czynnika kształcącego patriotyzm w odrodzonej demokratycznej państwowości. Skoncentrowano się na roli Polskiego
Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu szkolnych programów edukacji geograficznej w duchu wychowania patriotycznego i propaństwowego
(obywatelskiego. Celem tej działalności było wykazanie piękna środowiska
geograficznego całej ojczyzny, jej poszczególnych regionów i zaszczepienie
u młodzieży dbałości o jego ochronę przed zagrożeniami cywilizacyjnymi.
Na konkretnych przykładach pokazano też, jaką cenę, niekiedy własnego
życia, przyszło polskim geografom płacić za patriotyczne wychowywanie
młodzieży polskiej.

zarys treści

Edukacja geograficzna, wychowanie patriotyczne, Polskie Towarzystwo
Geograficzne

Słowa kluczowe

abstract

The article presents the potential of geography as a discipline of education
supporting the process of pro-state, civic and patriotic education. A historical analysis of changes in geographic education in Poland has been
shown since the times when it appeared in the 18th century, through the fate
of geographical education in the Polish territories during the partitions,
teaching geography in the interwar period, then iunder conditions of communist ideology dominance, ending with changes in the role of geography
as the factor educating patriotism in the conditions of the revival of democratic statehood. On this background, the focus was especially on the role
of the Polish Geographical Society in shaping school geographic education
programs in the spirit of patriotic and civic education, in which the aim is
to show the beauty of the geographical environment of the entire homeland, individual regions and instill in young people care for its protection
against civilization hazards. On specific examples, it was also shown what
price, sometimes that of life, was paid by Polish geographers for the patriotic upbringing of Polish youth.

Key Words

Geographical education, patriotic upbringing, Polish Geographical Society

toku dyskusji prowadzonej w polskich mediach w 2006 r. na
kanwie zgłoszonego przez polityka Romana Giertycha projektu
wprowadzenia do edukacji szkolnej przedmiotu „ wychowanie patriotyczne ”
ukazała się polemika redaktora „ Głosu Pomorza ” Piotra Polechońskiego
pod dziwnym tytułem Patriotyzm to nie geografia (Polechoński 2006). Autor
chciał przez to powiedzieć, że patriotyzmu nie da się nauczyć w szkole na
takiej zasadzie, na jakiej uczy się matematyki, biologii czy właśnie geografii.
Dobór przedmiotu mającego służyć jako argument na nietrafność pomysłów
edukacyjnych prawicowego polityka był jednak wyjątkowo mało adekwatny,
ponieważ nauczanie geografii kraju ojczystego jest właśnie kształtowaniem
patriotyzmu. Można się jedynie zgodzić z autorem, że patriotyzmu nie da się
„ nauczyć ”, trzeba go bowiem u młodego obywatela „ wykształcić ”.
Geografia, obok historii kraju i literatury ojczystej, jest powszechnie uważana za tę dyscyplinę nauczania, która w największym stopniu kształtuje
patriotyzm młodzieży szkolnej. Popularyzacja geografii, obok krajoznawstwa,
jest też sposobem kształcenia postaw patriotycznych pośród dorosłej populacji kraju.
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Patriotyzm w języku potocznym Encyklopedia PWN definiuje jako „ umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia i / lub zamieszkania ”
[wersja internetowa 13.06.2018]. Patriota to za Słownikiem języka polskiego
PWN „ człowiek kochający swoją ojczyznę, gotów do poświęceń dla niej ”
[wersja internetowa 13.06.2018]. Wyróżnia się także patriotyzm lokalny,
czyli „ silne przywiązanie do własnej miejscowości lub własnego regionu,
powodujące stawianie spraw lokalnych ponad sprawy ogólnokrajowe ”. Znamienne, że już zestawienie tych dwóch lingwistycznych definicji dowodzi
opozycji ich znaczeń. Czy postawienie miłości do swojej okolicy zamieszkania nad miłością do ojczyzny nie jest u nas postrzegane jako wyraz braku
patriotyzmu ? Jest to zapewne specyfika naszego kraju, bo już w Niemczech
lub Stanach Zjednoczonych nikomu do głowy nie przychodzi, że afirmacja patriotyzmu lokalnego (do Bawarii lub Kalifornii) stanowi wyraz braku
patriotyzmu w rozumieniu ogólnopaństwowym. Jak zauważa Anthony
D. Smith (2007, 29), „ Anglicy zawsze uznawali za niemożliwe rozróżnienie
ich własnego angielskiego etnonacjonalizmu od brytyjskiego patriotyzmu,
który uważają za równie ‘swój’ ”. W Polsce takie postawy jak patriotyzm śląski lub kaszubski są stawiane w opozycji do patriotyzmu ogólnokrajowego,
a bywają nawet uważane za postawę antypolską, czemu dawano wyraz,
doszukując się w nim „ ukrytej opcji niemieckiej ”.
Zastanawiające jest, że kiedy sięgniemy do znacznie wcześniejszej edycji
papierowej (Słownik języka polskiego PWN, 1979, t. 2, 620–621), znajdziemy
tam odmienne definicje. Patriotyzm postrzegano wówczas jako
postawę społeczno-polityczną i formę ideologii, łączącą przywiązanie do własnej
ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz poświęcenie dla własnego narodu z szacunkiem dla innych narodów i poszanowaniem ich suwerennych praw.

Natomiast patriota wedle starszej wersji źródła to
ten, kto kocha swoją ojczyznę i naród, łącząc te uczucia z szacunkiem dla innych
narodów, kto gotów jest do pracy i poświęceń dla dobra ojczyzny.

Jak łatwo zauważyć, porównując oba przesunięte w czasie o niemal cztery
dekady źródła, utraciliśmy w pojęciu patriotyzmu cechę szacunku do innych
narodów. Fakt ten zmusza do zastanowienia nad dychotomią postaw „ patriotyzm versus nacjonalizm ”.
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Podstawa programowa przedmiotu geografia (2011) dla gimnazjum w akapicie poświęconym kształtowaniu postaw ucznia przewidywała, że rozwija on
w sobie „ świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko
przyrodnicze i kulturowe własnego regionu i Polski; patriotyzm i poczucie tożsamości (lokalnej, regionalnej, narodowej), przy jednoczesnym poszanowaniu
innych narodów i społeczności – ich systemów wartości i sposobów życia. Jak
wiadomo, obecna reforma likwiduje gimnazja, a jak się można spodziewać
z ukazanej ewolucji definicji słownikowych, zdoła także wyplenić „ szkodliwe ”
poszanowanie dla innych narodów i społeczności.
Nowa podstawa programowa geografii dla szkół podstawowych już w preambule stwierdza : „ Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu : (…)
wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji ”. W komentarzu do
niej autorzy dokumentu stwierdzają :
Treści geograficzne stwarzają doskonałą okazję do prowadzenia edukacji patriotycznej. Istotne jest w niej odniesienie do różnych skal przestrzennych (dom, miejscowość, region, kraj) i czasowych (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość). Ważne
zadanie geografii szkolnej kształtującej postawy patriotyczne i poczucie dumy
z bycia Polakiem powinno być realizowane za pomocą działań dydaktycznych służących zdobyciu rzetelnej wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz jej miejsca w Europie i świecie. Ugruntowana świadomość własnej
wartości i korzeni oraz tożsamość terytorialna, kształtowana w procesie poznawania geografii własnego regionu oraz kraju ojczystego, stanowi we współczesnym
świecie fundament rozumienia innych narodów i kultur bez obawy o utratę własnej
tożsamości (Podstawa programowa… 2017, 10).

W dalszej części zauważają :
Geografia, która w polskiej szkole istnieje od 300 lat, w czasach działania Komisji
Edukacji Narodowej oraz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wraz z historią i nauką języka ojczystego była przedmiotem szkolnym, któremu słusznie przypisywano zadanie kształtowania tożsamości narodowej oraz wychowania patriotycznego i obywatelskiego (Podstawa programowa … 2017, 24),

i dalej :
Geografia wpisuje się w założenia edukacji patriotycznej, która wymaga zarówno
wiedzy historycznej, jak i geograficznej. Istotne jest w niej odniesienie do różnych
skal przestrzennych (dom, miejscowość, region, kraj) i czasowych (przeszłość,
108

Marek Sobczyński

teraźniejszość, przyszłość). Geografia na wszystkich etapach edukacji szkolnej
umożliwia uczniom poznawanie własnego kraju, jego walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych, przyczyniając się do wytworzenia poczucia więzi
zarówno z całą Polską, jak też z małą ojczyzną – jako jej częścią. Służą temu lekcje realizowane w terenie oraz wycieczki geograficzne. Ważna rola geografii szkolnej, kształtującej postawy patriotyczne i poczucie dumy z powodu bycia Polakiem,
przejawia się w działaniach dydaktycznych służących zdobyciu rzetelnej wiedzy
na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski. Wiedza taka daje podstawy do tego, aby być za granicą ambasadorem swej ojczyzny, przedstawiać jej
pozytywny wizerunek, umiejętnie promując własny kraj i region (Podstawa programowa … 2017, 25).

Panujące w Polsce tendencje, które doskonale ilustruje zmiana, jaka nastąpiła w kolejnych edycjach Słownika języka polskiego, każą z ostrożności porzucić rodzime źródła i poszukać definicji analizowanych terminów w literaturze
światowej.
Cambridge English Dictionary [wersja internetowa] definiuje patriotyzm
jako „ uczucie, że kochasz swój kraj bardziej niż jakikolwiek inny i jesteś z niego
dumny ”. Natomiast amerykańska Encyclopaedia Britannica określa patriotyzm
jako :
poczucie przywiązania i zaangażowanie na rzecz kraju, narodu lub wspólnoty politycznej. Patriotyzm (miłość do kraju) i nacjonalizm (lojalność wobec własnego
narodu) są często uważane za synonimy, jednak patriotyzm ma swoje początki
około 2000 lat przed powstaniem nacjonalizmu w XIX wieku,

zaś nacjonalizm definiuje następująco – „ ideologia oparta na założeniu, że
lojalność jednostki i przywiązanie do państwa narodowego przewyższają inne
indywidualne lub grupowe interesy ”.
Słownik Merriam-Webster [wersja internetowa] podaje, że patriotyzm to :
„ miłość lub oddanie do własnego kraju ”, a nacjonalizm określa jako „ lojalność
i nabożeństwo do narodu, w szczególności poczucie świadomości narodowej,
wywyższenie jednego narodu ponad wszystkie inne i położenie głównego
nacisku na promocję jego kultury i interesów, w przeciwieństwie do innych
narodów lub grup ponadnarodowych ”.
We francuskim słowniku Larousse [wersja internetowa] znajdujemy następującą definicję patriotyzmu : „ sentymentalne przywiązanie do ojczyzny
manifestowane wolą obrony i promowania go ”, natomiast nacjonalizm określono tu jako :
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teorię polityczną, która potwierdza przewagę interesu narodowego nad interesami
klas i grup tworzących naród lub w stosunku do innych narodów społeczności międzynarodowej ”, ale także jako „ ruch polityczny jednostek, które stają się świadome
tworzenia wspólnoty narodowej ze względu na powiązania (język, kultura), które
je jednoczą i które mogą chcieć zbudować suwerenne państwo.

Nasi zachodni sąsiedzi w słowniku wydawnictwa Duden [wersja internetowa] określają patriotyzm jako „ miłość do ojczyzny ”, a nacjonalizm definiują
jako „ nadmierną świadomość narodową ”, ale także jako „ przebudzenie pewności siebie narodu w celu ukształtowania własnego państwa ”.
Porównując powyższe definicje, daje się zauważyć, że w polskiej leksyce
podjęto próbę zastąpienia tradycyjnego rozumienia patriotyzmu (jako miłości
ojczyzny) dość opacznym jego pojmowaniem, chyba nieprzypadkowo zbieżnym z definicjami nacjonalizmu, w których miłość ojczyzny przeciwstawia
się co najmniej wywyższaniu swojego kraju i braku poszanowania dla innych,
o ile nie stawia się jej w całkowitej opozycji do owych „ innych ”.
Na gruncie nauk politycznych Anthony D. Smith (2007, s. 21) definiuje
nacjonalizm jako „ ruch ideologiczny skierowany na zdobycie i zachowanie
autonomii, jedności i tożsamości społecznej, której członkowie uznawani są
za stanowiących rzeczywisty lub potencjalny «naród» ”. Nie tylko autonomię,
ale i niepodległe państwo już mamy, z tożsamością narodową też nie mamy
w Polsce problemu. Co jest zatem celem polskiego nacjonalizmu ? Jak podpowiada powyższa definicja, chodzić może jedynie o jedność narodu, czyli
cel ewidentnie polityczny, przy tym, jak uczy historia, nieosiągalny w takim
jego pojmowaniu, do którego dążą nacjonaliści, czyli totalitarnego, egzemplifikowanego hasłem : Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Na szczęście geografia nie jest tą dyscypliną, która ułatwia promowanie takich poglądów, stąd
zapewne obecny kurs rządu na „ politykę historyczną ”, choć próby zaprzęgnięcia do tego również geografii zapewne się pojawią. Skrajnie prawicowy portal
w Polityce.pl z satysfakcją odnotował, że ukazała się na rynku płyta Niezwykłe
lekcje rytmiki – śpiewamy i tańczymy adresowana do dzieci w wieku przedi wczesnoszkolnym (4–8 lat). Inicjatywa ta miała wsparcie Rzecznika Praw
Dziecka M. Michalaka, który jego udzielenie argumentował następująco :
Współcześnie rozumiany patriotyzm to nie tylko gotowość do zbrojnej obrony
Ojczyzny, ale także np. włączanie się do pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego. Warto więc kształtować postawy młodych ludzi od najmłodszych lat, poka110
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zując im piękno języka i Ojczyzny. Trzeba także ich wspomóc, aby w przyszłości
mogli w pełni korzystać z tej wiedzy i umiejętności. Lekcje rytmiki z geografią w tle
będą dobrą okazją do pierwszych lekcji patriotyzmu.

Z płyty dzieci mają się dowiedzieć, że kraj, w którym żyją, ma wiele powodów do dumy. Są nimi znani na świecie rodacy, piękna przyroda czy wydarzenia kulturalne, co według przekonania autorów winno sprzyjać powstawaniu i rozwojowi więzi z Ojczyzną, identyfikowaniu się z nią (WMP 2014).
Mając na względzie opaczne pojmowanie terminu „ patriotyzm ”(jako „ nacjonalizm ”), należy się zastanowić, czy nie jest to aby sugestia, że już w przedszkolu należy kształtować postawy nacjonalistyczne, choćby poprzez geografię ?
Problem leży w tym, co już zauważył Stanisław Pawłowski w wystąpieniu zamykającym Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej w 1934 r. w Warszawie,
że „ w geografii tkwią naturalne pierwiastki internacjonalizmu i powszechności. Geografia jest nauką porozumienia i zgody między narodami ” (Pawłowski
1938, 199), nie nadaje się zatem do szerzenia postaw nacjonalistycznych.
Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez geografię można rozpatrywać na trzech płaszczyznach związanych z poziomami edukacji. Na poziomie geografii szkolnej ta edukacja patriotyczna rozpoczęła się najwcześniej
i była najbardziej powszechna, gdyż właśnie w relacji nauczyciel geografii –
uczeń zachodził ten najbardziej istotny proces kształtowania postaw patriotycznych. Często przy tym nauczyciele geografii byli też opiekunami szkolnych drużyn harcerskich. Wyjazdy terenowe były najlepszą formą wpajania
takich postaw.
Drugą płaszczyzną kształtowania patriotyzmu był ruch geograficzny,
w okresie międzywojennym silnie zdywersyfikowany, podtrzymujący jednak
ducha narodowego w okresach okupacji i stanowiący azyl od indoktrynacji w okresach dominacji obcych ideologii. Działalność Związku Polskich
Nauczycieli Geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego sprzyjała
zawsze szerzeniu idei patriotycznych, niezależnie od panującego ustroju
i stopnia swobód obywatelskich.
Trzecią płaszczyzną była edukacja geograficzna na szczeblu wyższym. Już
samo jej ustanowienie na dwóch uczelniach galicyjskich oraz na tajnym „ Latającym Uniwersytecie ” w Królestwie było działaniem nacechowanym głębokim
patriotyzmem. Edukacja wyższa możliwa jest jedynie wraz z rozwojem badań
naukowych w danej dyscyplinie. Studia nad geografią nieistniejącego od 123 lat
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kraju, a potem nad uwarunkowaniami jego odbudowy, zarówno po zaborach,
jak i po pięciu latach okupacji nazistowskiej, a potem po 45 latach panowania ustroju totalitarnego, były jaskrawym przykładem głęboko patriotycznych
działań naukowców-geografów. Patriotyczny wymiar miał też wkład geografów w ustanowienie granic Polski po obu wojnach światowych oraz ofiara
życia złożona przez wielu z nich za sprawę polskiej racji stanu, niepodległości
i wolności od obcych ideologii.

Nauczanie geografii Polski jako element
kształtowania postaw patriotycznych
Już w I Rzeczypospolitej w dydaktyce w szkołach, zarówno jezuickich jak
i świeckich, głównie mieszczańskich, zwracano uwagę na umacnianie poczucia więzi uczniów z regionem, w jakim się uczyli. Jak pisał Michał Kociełkowski, profesor kolegium jezuickiego w Poznaniu, edukacja miała sprzyjać
poznaniu „ sposobów wszystkich jako Ojczyźnie służyć wiernie ” (Mokrzecki,
Żerko 2000, 10).
Zdominowane, aż do 1773 r., przez szkoły jezuickie polskie szkolnictwo było
jednak bardzo konserwatywne i kształciło głównie w duchu religijnym. Geografia nie była tam przedmiotem nauczania ani na niższym, ani na wyższym kursie,
na jakie dzieliły się szkoły jezuickie. Sporadycznie pojawiała się ona w szkołach
i akademiach jezuickich, ale zazwyczaj treści geograficzne rozproszone były
pomiędzy wykłady innych przedmiotów (Łukaszewicz 1849, 219). Począwszy
od 1764 r., w niektórych większych kolegiach jezuickich zaczęto uczyć geografii
łączonej z historią (Lipko 1973, 91). Dopiero po 1740 r. przeprowadzona przez
Stanisława Konarskiego reforma szkół jezuickich wprowadziła do nich geografię
jako przedmiot nauczania (Harasimiuk 1992, 16). Dało to asumpt do wydania
pierwszego znaczącego polskiego podręcznika geografii w 1768 r. właśnie przez
jezuitę Karola Wyrwicza. Również w kolegiach prowadzonych przez pijarów
geografia nie była odrębnym przedmiotem. Pojawiła się tam później, ale nie
w głównym cyklu edukacji, tylko na zajęciach popołudniowych traktowanych
jako poboczne. Natomiast w szkołach prowadzonych przez teatynów, mało licznych w Polsce, geografia pojawiła się jako przedmiot nauczania, początkowo
od 1737 r. tylko w Collegium Varsaviensis (Lipko 1973, 98; Harasimiuk 1992, 16;
Michalczyk 1999, 334). Jedynie w szkołach protestanckich (ale w Polsce były
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takie tylko trzy) w ograniczonym zakresie nauczano geografii już w XVI w., np.
w Toruniu od 1594 r. Do czasu pierwszego rozbioru Polski geografia nie była
zatem przedmiotem powszechnie nauczanym, stało się tak dopiero na skutek
decyzji Komisji Edukacji Narodowej (Szkurłat 2008, 281).
Działalność Komisji Edukacji Narodowej otworzyła nową epokę w polskim
szkolnictwie poprzez jego laicyzację i polonizację, a także poprawę sieci szkolnej i unowocześnienie programów nauczania. W autorskich planach nauczania
geografii przygotowanych równolegle przez kilku projektodawców w większości pojawiała się już ona jako odrębny przedmiot nauczania. Tak było w projektach dwóch pijarów, Antoniego Popławskiego i Adolfa Kamieńskiego, oraz
u osób świeckich, jak marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński, książę
Adam Czartoryski i marszałek wielki litewski Ignacy Potocki. Jedynie jezuicki program Karola Wyrwicza nie wyodrębniał geografii (Lipko 1973, 120).
Komisja Edukacji Narodowej 2 marca 1774 r. uchwaliła programy nauczania
dla szkół parafialnych, powiatowych i wojewódzkich zarówno zakonnych
jak i świeckich, w których wprowadzała nauczanie w języku polskim geografii (wraz z historią) w szkołach powiatowych i wojewódzkich (Lewicki 1925,
XIV, 9; Bartnicka 2014, 116; Michalczyk 1999, 334). Poznawanie geografii kraju
ojczystego, i to w ojczystym języku, bez wątpienia było elementem wychowania patriotycznego polskiej młodzieży szkolnej. Niestety, dokonania Komisji
Edukacji Narodowej w zakresie reform edukacji unicestwił ostatecznie trzeci
rozbiór Polski w 1795 r. Bez wątpienia jednym z celów reformy szkolnictwa
przeprowadzonej przez KEN była chęć wykształcenia, ludzi światłych, nowoczesnych i wyposażonych w różnorodną wiedzę, w tym geograficzną, co samo
w sobie było działaniem patriotycznym.
Nauczanie geografii w szkołach powszechnych poszczególnych zaborów
przebiegało w odmienny sposób, choć efekt uzyskany przez reformy KEN utrzymywał się jeszcze przez pewien czas (do powstania styczniowego w 1863 r.).
W zaborze pruskim polskie szkolnictwo, pomimo represji, utrzymało się na
Śląsku, a na obszarze drugiego i trzeciego zaboru nawet to zreformowane przez
KEN. Jednak po 1797 r. narastał proces germanizacji, jeszcze bardziej nasilony
po 1831 r. (Harasimiuk 1992, 31–32). Po 1815 r. w zaborze pruskim nie nauczano
już geografii ziem polskich (Harasimiuk 1992, 71). W 1875 r. niemiecki stał się
głównym językiem nauczania (Grześ 2001, 66), od 1900 r. edukacja odbywała
się wyłącznie po niemiecku, a wykładana problematyka geograficzna miała
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charakter ogólny i w niewielkim stopniu uwzględniała aspekt regionalny, czyli
geografię współczesnych ziem polskich.
W zaborze austriackim polskie szkoły tak świeckie jak i zakonne podporządkowano władzom w 1775 r. i poddano germanizacji, a częściowo zamknięto,
zastępując stojącym na niskim poziomie szkolnictwem austriackim. Dopiero
reforma z 1805 r. przyniosła pewne unowocześnienie edukacji. Szkolnictwo
zaboru austro-węgierskiego było zróżnicowane językowo, w Galicji Zachodniej
dominowało polskie. Początkowo geografia była przedmiotem wykładanym
wspólnie z historią i to w formie silnie okrojonej. Po reformie z 1849 r. poprawiła się pozycja geografii i wymiar jej nauczania, ale dopiero w 1909 r. stała się
ona odrębnym przedmiotem (Tracz 2015, 171–172). Obok geografii świata koncentrowano się na obszarze monarchii zaborczej, a zatem z ziem polskich jedynie na Galicji, w tym na okolicach zamieszkania uczniów poszczególnych szkół
(Tracz 2015, 176). Uczniowie tego zaboru jako pierwsi korzystali z podręcznika
i atlasu Eugeniusza Romera i innych lokalnych autorów. Zabór austriacki był też
uprzywilejowany pod względem jakości kadr nauczycielskich, niejednokrotnie
będących absolwentami jedynych polskich akademickich ośrodków geograficznych na uniwersytetach w Krakowie i Lwowie. Szkolnictwo polskie w Galicji,
choć korzystało z największej autonomii, nie wykorzystywało wynikającej z tego
szansy, gdyż jego rozwój ograniczała konserwatywna polityka Rady Szkolnej
Krajowej, która utrzymywała nienowoczesny system edukacji. Reforma poprawiająca sytuację nastąpiła dopiero w 1914 r. (Araszkiewicz 1967, 162).
W zaborze rosyjskim szkolnictwo jezuickie przetrwało rozwiązanie zakonu
w 1773 r. i nadal funkcjonowało, szerząc ideę wiernopoddaństwa caratowi.
Powołana w 1804 r. Komisja Szkolna przyjęła jednak wzorce reformy KEN,
co powstrzymało rusyfikację (Harasimiuk 1992, 26). Stan taki utrzymał się do
1825 r., po czym rozpoczął się proces rusyfikacji, a w 1832 r. zamknięto polskie szkoły na kresach wschodnich. Nauczanie geografii Polski utrzymało się
w polskich szkołach zaboru rosyjskiego, a nawet zostało poszerzone po 1812 r.
w stosunku do reform KEN. Jak zauważa Krystyna Harasimiuk (1992, 127), do
czasu powstań narodowych „geografia obok historii stała się ważnym przedmiotem patriotycznego wychowania młodzieży”. Dopiero od 1833 r. do szkół
Królestwa Polskiego wprowadzono wykładowy język rosyjski oraz geografię
łącznie z historią Rosji, a po 1841 r. geografię łączono ze statystyką (Harasimiuk
1992, 42, 51, 127). Kolejna reforma Wielopolskiego z 1862 r. przywracała odręb114
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ność nauczania geografii zarówno Rosji jak i Królestwa Polskiego. Niestety, po
powstaniu styczniowym nasiliły się restrykcje wobec szkolnictwa polskiego.
W 1869 r. wprowadzono obowiązek nauczania wyłącznie w języku rosyjskim do
gimnazjów, a od 1885 r. także do szkół powszechnych (Nowacki 2005, 53).
Warunki polityczne sprawiały, że dopiero na początku XX w. wprowadzono
do szkół Królestwa Polskiego nauczanie geografii i historii Polski. Liczne
strajki polskiej młodzieży w 1905 r. przyniosły sukces w postaci zgody carskich władz szkolnych na prowadzenie edukacji w języku polskim, ale koncesję otrzymywały głównie szkoły prywatne (Miąso 1995, 6; Poznański 2002, 45;
Wroczyński 1959, 13). Niestety, w październiku 1910 r. władze carskie ponownie
zakazały wykładania w szkołach prywatnych historii i geografii Polski. W formie rekompensaty nauczyciele wprowadzili wycieczki turystyczne, podczas
których przekazywali zakazane treści. Do programów nauczania oba przedmioty powróciły dopiero w Polsce odrodzonej (Sobczyński 2013, 191).
W tym krótkim okresie swobody nauczania geografii po polsku pośród
społeczności nauczycielskiej Królestwa wykształciła się świadomość rangi
geografii w kształtowaniu patriotycznych i obywatelskich postaw młodzieży,
co w odrodzonej Polsce zostało przez tych samych nauczycieli przeniesione na
forum organizacji geograficznych, w tym PTG.
Na początku XX w. polskie ośrodki akademickie istniały tylko w Galicji
(Kraków i Lwów). Ponadto w Warszawie i Wilnie nauczano geografii na poziomie akademickim, lecz były to ośrodki rosyjskie, bojkotowane przez polskich
geografów. Symptomatyczny był fakt, że nie utworzono nawet oddziału warszawskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.
Polskie ośrodki geograficzne w zaborze rosyjskim i niemieckim funkcjonowały zatem jedynie w oparciu o szkoły, głównie średniego poziomu edukacji (gimnazja i licea). W Królestwie Polskim, pomimo restrykcyjnej polityki
edukacyjnej władz zaborczych, w niektórych szkołach prywatnych, formalnie realizujących rządowy program nauczania, udało się przemycać elementy
znacznie ten program rozszerzające i podtrzymujące ducha polskości i patriotyzmu (Araszkiewicz 1967, 164). Jako przykład można przytoczyć lepiej znany
autorowi ośrodek łódzki.
Brak w Łodzi uczelni akademickiej sprawił, iż wiodącymi postaciami łódzkiej geografii byli początkowo nauczyciele szkół średnich, którzy studia geograficzne odbywali poza Łodzią. Po strajkach szkolnych z 1905 r. wprowadzono
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do łódzkich szkół nauczanie geografii i historii w języku polskim. Jako pierwsze w Łodzi taką koncesję otrzymało 23 sierpnia 1906 r. Prywatne Gimnazjum Żeńskie Zofii Pętkowskiej i Wiktorii Macińskiej (po wojnie jako żeńskie
XIV LO) (Niemierowska-Szczepańczyk 1995, 13). Natomiast pionierem nauczania geografii i historii ojczystej było Polskie Gimnazjum Męskie Towarzystwa
„ Uczelnia ” (dziś I LO im. M. Kopernika, nadal zajmujące miejsce w krajowej
czołówce szkół tego szczebla). Dyrektorem tej szkoły był od 1912 r. Jan Czeraszkiewicz, z wykształcenia prawnik, lecz zarazem prezes oddziału łódzkiego
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (od 1914 r.) i kolekcjoner minerałów
(Skorek 2003, 340; Ś.P. Jan Czeraszkiewicz 1933, 188). Ponowny zakaz uczenia obu przedmiotów w 1910 r. sprawił, że do programów nauczania geografia i historia Polski powróciły dopiero w Polsce odrodzonej (Niemierowska-Szczepańczyk 1995, 17, 27). Jednak podczas I wojny światowej na ziemiach
Królestwa Polskiego okupowanych przez Niemcy i Austro-Węgry już w 1915 r.
przywrócono w szkołach prawo nauczania w języku polskim (obok niemieckiego). W Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim władze okupacyjne
wprowadziły 13 października 1916 r. polską administrację szkolną w postaci
Rady Szkolnej Krajowej (Warszawskiej), a 1 października 1917 r. szkolnictwo
polskie (ale nie mniejszości narodowych) przeszło pod polską administrację
(Araszkiewicz 1967, 169–174).
Podobnie było w innych nieakademickich ośrodkach Polski odrodzonej. Po odzyskaniu niepodległości państwo stanęło przed kilkoma zadaniami w zakresie rozwoju kształcenia geograficznego. Na poziomie edukacji
powszechnej priorytetem dla ziem byłego zaboru niemieckiego, w znacznie
większym stopniu niż w pozostałych zaborach, było edukowanie młodzieży
szkolnej w zakresie geografii ziem polskich. Po 1918 r. podjęto szczególny trud
wychowania obywatelskiego, nad koncepcją którego pracowano od początku
XX w. Obradujący w kwietniu 1921 r. Sejm Nauczycielski uznał, że dla propaństwowego wychowania wykorzystać należy przedmioty : historię, język polski
i geografię (Antosik 1994, 61, 66). Myślano też o wyodrębnieniu jako przedmiotu nauczania wychowania obywatelskiego, ale początkowo w programach
nauczania w siedmioklasowych szkołach powszechnych utworzono przedmiot
geografia z wiedzą o Polsce współczesnej, łącząc w nim zagadnienia geografii
fizycznej i gospodarczej Polski z zagadnieniami ustrojowymi (geografia polityczna ?). Celem edukacji w szkole powszechnej było „ wychowanie i kształce116
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nie młodych na świadomych swych obowiązków i twórczych obywateli Rzeczypospolitej ” (Antosik 1994, 69). W reformie szkół z 1922 r. wychowanie
obywatelskie awansowało do rangi odrębnego przedmiotu nauczania, a po
reformie jędrzejowiczowskiej z lipca 1932 r. ponownie jego treści włączono
do programów historii i geografii Polski (Antosik 1994, 70). Natomiast od
1927 r. w gimnazjach wychowanie obywatelskie ponownie wyodrębniono
(Porożyński 1999, 112).
Szkolnictwo w Polsce międzywojennej było zróżnicowane pod względem
własnościowym (państwowe, związków religijnych i zakonów oraz prywatne) i podlegało wpływom różnych sił politycznych. W szkołach endeckich
wychowanie obywatelskie przybierało kierunek nacjonalistyczny, natomiast
w obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe i religijne było silnie
kontestowane. W wychowaniu obywatelskim mówiło się wyłącznie o tradycji i kulturze narodu polskiego, pomijając dorobek innych współzamieszkujących Polskę nacji. Jednak większość szkół, w tym państwowe, nawiązywało
w wychowaniu obywatelskim do postępowych tradycji Polski i walk wyzwoleńczych, unikając treści, które nie służyły kształtowaniu spójni ogólnonarodowej, patriotyzmu i umiłowania ojczyzny (Porożyński 1999, 110). W okresie rządów sanacyjnych wychowanie obywatelskie przekształcano stopniowo
w wychowanie państwowe z ukierunkowaniem na wychowanie obronne, które
w 1937 r. stało się przedmiotem obowiązkowym dla uczniów obu płci (Porożyński 1999, 113). Ucząc miłości ojczyzny, szacunku dla władzy państwowej
i pracowitości, wychowanie obywatelskie przywracało do świadomości narodu
polskiego to, co było niszczone w okresie zaborów. Efektem tego wychowania
stał się głęboki patriotyzm społeczeństwa, który ujawnił się w trakcie II wojny
światowej (Porożyński 1999, 114).
Bardzo ważnym elementem tworzących się w Polsce ośrodków geograficznych, szczególnie w miastach pozbawionych akademickich uczelni wyższych,
były pracownie geograficzne. Już w XIX w. funkcjonowało pojęcie gabinetu geograficznego, pomieszczenia, w którym gromadzono pomoce dydaktyczne służące nauczaniu geografii. W okresie międzywojennym poszerzono funkcję tego
pomieszczenia, dostosowując jego wyposażenie do potrzeb pełnej działalności
edukacyjnej i nazywając je pracownią. Za pomysłodawcę tego działania uchodzi
nauczyciel geografii z warszawskiego Gimnazjum im. S. Batorego Gustaw Wuttke (Michalczyk 1999, 339), który w 1927 r. zorganizował wzorcową pracownię
ROLA GEOGRAFII I PTG W KSZTAŁtOWANIU POSTAW PATRIOTYCZNYCH

117

geograficzną. Uzyskała ona placet Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako wzorzec tego typu placówki zalecany w całym kraju.
Na marginesie warto przypomnieć, że niewiele wcześniej, bo w 1926 r.,
przez kilka miesięcy ministerstwem tym kierował geograf Antoni Sujkowski
(7 stycznia – 10 października). W ciągu dekady powstało w polskich szkołach aż
740 takich pracowni, a zajęcia w nich były dla młodzieży dużą atrakcją i sprzyjały procesowi dydaktycznemu. Pracownie przyciągały też młodzież na zajęcia pozalekcyjne w kółku geograficznym, gdzie wychowanie patriotyczne było
ważnym elementem kształcenia. Polski model pracowni geograficznej zyskał
uznanie w świecie podczas zjazdów nauczycieli geografii w Genewie i Harbinie. Kompletną pracownię otrzymała jedna ze szkół w Tokio.
Drugą inicjatywą dydaktyczną wspomagającą kształcenie patriotyczne
w zakresie geografii była znana już wcześniej idea zajęć terenowych. W okresie
międzywojennym aktywność ta została dopracowana dydaktycznie w 1926 r.
przez aktywne działaczki PTG Stanisławę Niemcównę, która opracowała
metodykę wycieczek, i Marię Polaczkównę, autorkę ich programu (Michalczyk
1999, 340). Ta działalność nauczycieli geografii sprzyjała zapoznaniu młodzieży
zarówno z jej małą jak i z wielką Ojczyzną i kształtowała postawy patriotyczne.
Ponownie odwołam się tu do lepiej mi znanego przykładu łódzkiego.
Edukacja w szkołach średnich stała wówczas na wysokim poziomie merytorycznym, nauczyciele legitymowali się niejednokrotnie stopniem doktora i częstokroć prowadzili indywidualnie terenowe badania naukowe, wciągając w ten
proces swoich wychowanków. Miasto pozbawione było w okresie międzywojennym uczelni akademickiej, a zatem również takiegoż ośrodka geograficznego. Najpoważniejszą i bardzo nowoczesną w tych warunkach placówką była
pracownia geograficzna w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Męskim Aleksego
Zimowskiego (ul. Boczna 5, dziś ul. Sienkiewicza 112). Od września 1932 r. prowadził ją wybitny łódzki nauczyciel, absolwent geografii i etnografii na UJ Teofil
Katra. Był on jednocześnie opiekunem słynnego Koła Geograficznego, a także
działaczem oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (Kop,
Kucharska 2003, 219). Katra był gorącym polskim patriotą i uczucia te wpajał swoim uczniom zarówno w szkole jak i w trakcie wakacyjnych obozów
w Wiadernie koła Tomaszowa lub narciarskich obozów w górach. Podczas
hitlerowskiej okupacji był wraz z żoną Marią jednym z nielicznych geografów organizujących w Łodzi tajne nauczanie podczas okupacji, za co w 1942 r.
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trafił do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, który miał szczęście przeżyć
(Ciesielski 1996; Zimowski 2004, 133, 139–140; Kop, Kucharska 2003).
Bardzo często nauczyciele geografii byli działaczami ruchu skautingowego,
którego jednym z celów jest wychowanie patriotyczne. W Polsce wiodącą organizacją tego ruchu był Związek Harcerstwa Polskiego utworzony już w 1916 r.,
który w początku listopada 1918 r. wchłonął inne organizacje skautów ziem
polskich. W łódzkim gimnazjum Zimowskiego geografowie przygotowali polską reprezentację harcerską na światowy zjazd skautów (jamboree) w holenderskiej miejscowości Vogelenzang w 1937 r., poprzedzoną zjazdem w Spale na
20-lecie skautingu w 1935 r. z udziałem 25 tys. uczestników.
Szczególnie godna wymienienia jest postać absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, Juliusza Jurczyńskiego, który od 1920 r. był nauczycielem łódzkich
szkół średnich (Liszewski 2008, 400; Dylikowa 1989, 3). Odegrał on niezwykle
ważną rolę w tworzeniu łódzkiego oddziału PTG, a po II wojnie światowej był
jednym z twórców łódzkiego geograficznego ośrodka akademickiego.
Łódź jako miasto wielokulturowe posiadała też liczne szkoły o charakterze narodowym, a geografii nauczano tu w kilku językach, zaś nauczycielami
częstokroć byli łodzianie narodowości niepolskiej. Do wybitnych łódzkich
geografów niemieckich zalicza się Eugen (Eugeniusz) Oskar Kossmann, który
po studiach geograficznych w Tybindze, na UJ, we Wiedniu i w Uniwersytecie Warszawskim był, w latach 1928–1932, nauczycielem gimnazjum niemieckiego (Rykała 2006, 13). Kossmann uzyskał doktorat na UJ (w grudniu 1932 r.)
w oparciu o pracę Geografia miasta Łodzi, której promotorem był Jerzy Smoleński (Bzinkowska 1973, 178). Był on nie tylko polskim obywatelem, lecz także
patriotą i uczniów pochodzenia niemieckiego wychowywał w takim samym
duchu. Niestety, po objęciu władzy przez sanację władze szkolne inaczej niż
dotychczas pojmowały istotę patriotyzmu i Kossman, będący polskim Niemcem, wyraźnie nie pasował do nowej polityki. Częste konflikty z kuratorium
skłoniły go do rezygnacji z pracy w szkole i wkrótce do emigracji z Polski do
Niemiec w 1936 r. Po wojnie jako pracownik Instytutu Herdera w Marburgu
publikował liczne cenne opracowania bazujące na przedwojennych badaniach
osadnictwa w Polsce Środkowej. Kossmann był też dyplomatą RFN w kilku
państwach europejskich.
Po II wojnie światowej wychowanie patriotyczne w polskiej szkole zastąpiono indoktrynacją ideologiczną zgodną z ideologią jednej zjednoczonej
ROLA GEOGRAFII I PTG W KSZTAŁtOWANIU POSTAW PATRIOTYCZNYCH

119

partii. Trend ten nasilił się po 1949 r., kiedy zwalczano ideę „ irracjonalnego
państwa, któremu wszystko jest podporządkowane ”. Jednym z najistotniejszych motywów wychowawczych stała się miłość do ZSRR, a zasadniczy walor
wychowawczy miał internacjonalizm i kult przywódcy państwa zarówno własnego jak i radzieckiego (Grudnik 2004, 62–67).
Po 1956 r. te obce polskiej tradycji wychowania trendy zostały nieco złagodzone, a patriotyzm w klasycznym jego pojmowaniu stawał się jednym, jakkolwiek niewiodącym, z elementów wychowania szkolnego i pozaszkolnego.
Rola geografii w wychowaniu obywatela była nadal doceniana. Szef Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego gen. broni Józef Baryła (1984, 7)
stwierdzał, że  :
geografię należy (…) traktować jako instrument wychowawczy, który stwarza
ogromne możliwości formowania naszej świadomości oraz twórczego modelowania profilu duchowego Polaka – jako obywatela i współbudowniczego socjalistycznego społeczeństwa.

Zwracał też uwagę na rolę w tym procesie geografa-naukowca i nauczyciela
geografii, który jest „ przedstawicielem państwa, obywatelem, ale i wychowawcą, powinien więc posiadać wysokie poczucie odpowiedzialności za państwo i swój naród ” (Baryła 1984, 12). Podobnie wypowiadali się wówczas geografowie-naukowcy. Przykładowo Witold Kusiński (1984, 26) stwierdzał :
Przyswajając wiedzę geograficzną, uczeń równocześnie rozwija i ugruntowuje
miłość do własnego kraju, geografia kształtuje bowiem jak żaden inny przedmiot,
emocjonalny stosunek do piękna krajobrazu ziemi ojczystej .

Po 1989 r. w polskiej szkole nastąpił powrót do dobrych tradycji edukacji międzywojennej, znajdującej się wówczas w światowej czołówce postępu.
Współcześni dydaktycy geografii przywołują przedwojenną metodę popularyzowaną przez Gustawa Wuttkego, a wzorowaną na idei Geografii malowniczej Wacława Nałkowskiego, określonej jako metoda krajoznawcza. Wartości
estetyczne rodzimego krajobrazu mają wartość symboliczną, sentymentalną,
kulturową, a ich obraz ma przywoływać ojcowiznę, własny region, Ojczyznę
(Angiel 2016, 35–36).
Komunistyczne kształcenie internacjonalistyczne jest obecnie zastępowane przez kształtowanie postaw tolerancji wobec mniejszości narodowych
i etnicznych, a ostatnio również uchodźców, choć Polska jako jedyne państwo
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UE nie wdrożyła nadal do systemu edukacji obowiązkowych zajęć z edukacji
antydyskryminacyjnej, czego skutkiem jest szerzenie się od kilku lat postaw
ksenofobicznych i rasistowskich. Geografia ma tu również swoje zadania, jak
zauważa Michał Zatorski (2016, 104), polegające na wyjaśnianiu uwarunkowań konfliktów międzynarodowych, edukacji kulturowej w zakresie mniejszości etnicznych i religijnych oraz wpływu kataklizmów naturalnych na sytuację
społeczno-polityczną regionów. Niepokojącym zjawiskiem jest przy tym fakt,
że „ pozycja geografii w programach kształcenia, jak i innych dziedzinach życia
wyraźnie słabnie ” (Wilczyński 2011, 199).

Rola Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w krzewieniu patriotyzmu
Aktywność organizacyjna polskich geografów ujawniła się znacząco później
niż w państwach sąsiednich, co wynikało z uwarunkowań geopolityczno-historycznych, przede wszystkim z braku państwowości polskiej w okresie,
kiedy dokonywały się w Europie procesy integracyjne środowisk naukowych.
Prekursorem organizacji geograficznych jest, powołana w 1688 r., Kosmograficzna Akademia Argonautów w Wenecji. W 1731 r. w Norymberdze powstało
pierwsze zgromadzenie geografów o charakterze komercyjnym (w celu eksploracji Afryki). Ideę nowoczesnej niekomercyjnej organizacji geograficznej
ogłosił w 1774 r. francuski geograf Jean Nicolas Bauche, ale pierwsze w świecie
narodowe towarzystwo geograficzne (Paryskie Towarzystwo Geograficzne)
powołano 15 grudnia 1821 r. Kolejne europejskie towarzystwo geograficzne
powstało w Berlinie 20 kwietnia 1828 r. i objęło zasięgiem część terytorium
obecnej Polski. Reszta obszaru Polski została objęta działalnością utworzonych : 19 sierpnia 1845 r. – Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, i 4 listopada 1856 r. – Austriackiego Towarzystwa Geograficznego (Sobczyński 2013,
189–190). Rosyjskie władze zaborcze, chcąc wyprzedzić dążenia integracyjne
polskich geografów, planowały w 1875 r. powołać w Warszawie filię swojego
towarzystwa geograficznego, ale tego projektu nigdy w życie nie wcielono (Jackowski 2008, 64).
Na ziemiach polskich towarzystwa naukowe pojawiły się równie dawno.
Już w 1800 r. powołano Towarzystwo Przyjaciół Nauk, w ramach którego
powstały również liczne publikacje geograficzne : Jana Śniadeckiego, Joachima
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Lelewela, Stanisława Staszica oraz monumentalne wielotomowe dzieło Słownik geograficzny Królestwa Polskiego o ogromnym do dziś znaczeniu narodowym. W lokalnych oddziałach Towarzystwa Przyjaciół Nauk aktywnie działali
geografowie, m.in. w Krakowie, od 1815 r., twórca pierwszej w Polsce uniwersyteckiej Katedry Geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, geograf i poeta
– Wincenty Pol, we Lwowie od 1901 r. założyciel drugiej polskiej Katedry
Geografii Antoni Rehman. Znaczący był także udział geografów w pracach
TPN w Płocku (1820), Poznaniu (1857), Toruniu (1875), Wilnie (1906), Warszawie (1907), Przemyślu (1909) (Sobczyński 2013, 190). Pośród różnorodnych
polskich organizacji nie było jednak nadal towarzystwa geograficznego, gdyż
zaborcy celowo nie dopuszczali do powstania polskich z nazwy stowarzyszeń historyków i geografów, uznając te dyscypliny za najbardziej sprzyjające
podtrzymywaniu ducha narodowego, czego nie przypisywano towarzystwom
przyrodniczym, ekonomicznym lub technicznym. Z braku polskiej organizacji geograficznej, po wprowadzonym w 1910 r. ponownym zakazie nauczania
geografii Polski w szkołach powszechnych Królestwa Polskiego, kontynuacją
kształtowania pośród młodzieży polskiej świadomości geograficznej musiało
się zająć istniejące od 1906 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.
Jeszcze przed powstaniem niepodległej Polski 27 stycznia 1918 r., w lokalu
Stowarzyszenia Kupców Polskich w Warszawie (przy ul. Szkolnej 10) powołano do życia Polskie Towarzystwo Geograficzne jako pierwsze powstałe po
wojnie stowarzyszenie naukowe, które funkcjonuje, z przerwą w okresie okupacji hitlerowskiej, już od 100 lat. Polskie Towarzystwo Geograficzne należy do
grupy najstarszych polskich stowarzyszeń branżowych o cechach organizacji
naukowo-zawodowych. Spośród aktualnie działających w Polsce, chronologicznie biorąc, powstało jako 23, na ponad 160 tego typu organizacji (Sobczyński, Czapiewski 2011).
Geografia jako nauka o warunkach życia i działalności człowieka w środowisku przyrodniczym (Wojtanowicz 2008, 11) ze swej natury wymusza zainteresowanie i koncentrację badań na otaczającej badacza przestrzeni, a zainteresowanie to i prowadzenie badań terytorium – nowego, odrodzonego po
123 latach zaborów – państwa polskiego samo przez się stawało się aktem
patriotycznym i sprzyjało kształtowaniu postaw obywatelskich. Już powołanie PTG miało wymiar patriotyczny, gdyż Towarzystwo mogło inicjować
nowe badania geografii ziem polskich, wcześniej nawet, niż uczyniły to pol122
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skie ośrodki akademickie, w szczególności zaboru rosyjskiego i niemieckiego,
gdzie geografia nie była w ogóle reprezentowana. Brak takiej organizacji był
odczuwany powszechnie pośród polskich geografów, a jej powołanie stawało
się polską racją stanu.
Cele PTG w okresie inicjalnym, to : nawiązanie kontaktów z ośrodkami
geograficznymi na ziemiach polskich, konsolidacja zdezintegrowanego po
zaborach środowiska geograficznego, koordynacja procesu nauczania i opracowanie programu nauczania geografii (zadanie Komisji ds. Nauczania Geografii), konieczność skartowania kraju (realizowała to zadanie Komisja Kartograficzna) posiadającego trzy odrębne systemy kartograficzne, topograficzne
i geodezyjne, w tym triangulację odnoszącą się do poziomu różnych akwenów
morskich Adriatyku i Bałtyku, co powodowało rozbieżności w wysokościach
bezwzględnych i wymagało procesu centralizacji i unifikacji. Planowano też
opracowanie atlasu historycznego (Komisja Historyczna) i szkolnych atlasów
historycznych oraz popularyzację wiedzy geograficznej (Sekcja Odczytowa)
(Sobczyński 2013, 192–193). Niemal każde z wymienionych zadań w tamtym
czasie miało rangę dzieł o znaczeniu państwowym i mogło stanowić przedmiot racji stanu. Było zatem działaniem bezwzględnie kształtującym świadomość narodową, wyrazem postaw patriotycznych, dbałości o interes narodowy
i dobro nowo odzyskanego państwa.
W początkowym okresie funkcjonowania Towarzystwa liczba jego członków osiągnęła maksimum dla całego okresu międzywojennego (w 1924 r. 659,
w tym połowa w oddziale krakowskim) (Bański, Jankowski 2008, 493; Kondracki 1993, 10). Polska, jako nowy członek społeczności międzynarodowej,
musiała także nawiązywać relacje zewnętrzne, w tym ważne były kontakty
geografów i narodowych towarzystw geograficznych, z którymi PTG nawiązywało współpracę. Wyrazem dążenia do wzrostu rangi polskiej geografii
było zorganizowanie w Krakowie w dniach 2–12 czerwca 1927 r. II Zjazdu
Słowiańskich Geografów i Etnografów. Największym osiągnięciem PTG na
forum międzynarodowym, do dziś niepowtórzonym, było uzyskanie prawa
do organizacji w Polsce XIV Kongresu Międzynarodowej Unii Geograficznej,
który w wielkim sukcesem odbył się dniach 8–15 sierpnia 1934 r. w Warszawie (Malicki 1968, 110). Przedsięwzięcie to miało bardzo wysoką rangę, było
jednym z najważniejszych światowych spotkań naukowców okresu międzywojennego. Sukcesem polskiej geografii o wymiarze patriotycznym było także
ROLA GEOGRAFII I PTG W KSZTAŁtOWANIU POSTAW PATRIOTYCZNYCH

123

objęcie przez członków PTG stanowisk wiceprezydentów Międzynarodowej
Unii Geograficznej (Eugeniusz Romer w latach 1929–1938, Stanisław Pawłowski 1938–1939) (Kosiński 2008, 482).
W odrodzonej Polsce Polskie Towarzystwo Geograficzne nie zmonopolizowało środowiska geografów, wręcz przeciwnie, było jedną z kilku organizacji
branżowych, choć najstarszą, to nie największą. W trakcie zwołanego do Łodzi
I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii (4–5 czerwca 1922) zapadła
decyzja o powołaniu odrębnej od PTG organizacji zrzeszającej nauczycieli
geografii (Czyżewski 1968, 63). Powodem formalnym tego działania było m.in.
rozwiązanie sekcji nauczycielskiej w PTG, ale zalążków nowej organizacji geograficznej można się dopatrywać już w działającej w Łodzi od 1921 r., z inicjatywy łódzkiego nauczyciela i wykładowcy geografii Juliusza Jurczyńskiego,
Sekcji Geograficznej Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Łodzi. Nowo powołana organizacja przyjęła nazwę Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii (ZPNG) i początkowo pozostawała w strukturze
TNSW, ale 3 maja 1926 r. usamodzielniła się i jako taka funkcjonowała aż do
września 1939 r. (Sobczyński 2008, 122). Niezależne towarzystwa geograficzne
powstały też w 1926 r. we Lwowie (Towarzystwo Geograficzne) i w Poznaniu
w 1928 r. (Kondracki 1993, 10). Wszystkie te trzy towarzystwa wydawały wspólnie „ Czasopismo Geograficzne ”. Natomiast organami PTG były „ Przegląd
Geograficzny ” oraz „ Wiadomości Geograficzne ”, wydawane przez Oddział
Krakowski PTG. PTG ustępowało niemal dwukrotnie, pod względem liczby
członków, organizacji nauczycielskiej, ale również dwukrotnie przewyższało
obie geograficzne organizacje regionalne (Malicki 1968, 100). Liczne wydawane w okresie międzywojennym geograficzne czasopisma naukowe nie tylko
popularyzowały dyscyplinę, lecz także przybliżały społeczeństwu wyniki prowadzonych badań środowiska geograficznego Polski, co oprócz celu poznawczego miało także wymiar patriotyczny. Szczególne znaczenie dla roli geografii
w edukacji miała działalność zrzeszenia nauczycielskiego, które docierało do
wiejskich szkół powszechnych w najdalszych częściach kraju i poprzez swoje
publikacje szerzyło ideę wychowania patriotycznego w toku nauczania geografii. Szczególny wymiar miało zwołanie w 1931 r. w Gdyni kolejnego zjazdu
polskich nauczycieli geografii, co było odpowiedzią na analogiczny zjazd
geografów niemieckich przeprowadzony w Gdańsku (czyli poza terytorium
Niemiec). Przejmujące wystąpienie patriotyczne na zjeździe gdyńskim miał
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Stanisław Pawłowski (Czyżewski 1968, 83). Jest wielce prawdopodobne, że
obok licznych publikacji, właśnie ten referat był przyczyną rozstrzelania Pawłowskiego przez nazistów już w pierwszym półroczu okupacji.
Po zakończeniu II wojny światowej Polskie Towarzystwo Geograficzne
wkroczyło w kolejny etap swojego rozwoju, osiągając w nim apogeum swojej aktywności jako organizacja społeczno-zawodowa i naukowa geografów
w całej jego stuletniej historii. Odrodzenie działalności PTG nastąpiło 6 maja
1945 r. w Warszawie.
Ustanowienie w Polsce reżimu komunistycznego stworzyło zupełnie inną
sytuację w polskiej geografii. Nie było już powrotu do pluralizmu organizacyjnego i władze wymusiły zjednoczenie PTG (z zachowaniem jego nazwy)
z Zrzeszeniem Polskich Nauczycieli Geografii i Towarzystwem Geograficznym w Poznaniu, co dokonało się podczas Zjazdu Geografów we Wrocławiu
(9–12 czerwca 1946), w którym udział wzięło ponad 400 uczestników (Bański,
Jankowski 2008, 495). Na Zjeździe przyjęto nowy statut i powołano wydziały
specjalne (geografii szkolnej, spraw naukowych i popularyzacji geografii),
które odzwierciedlały zasadnicze cele towarzystwa.
Statut PTG uchwalony na zjeździe wrocławskim przewidywał trzy główne
cele Towarzystwa, a mianowicie : popieranie rozwoju geografii i nauk pokrewnych; zrzeszenie polskiego nauczycielstwa szkół wszelkich stopni i typów dla
popierania i doskonalenia nauczania geografii w szkołach polskich oraz zdobycie dla tej gałęzi wiedzy należytego stanowiska w kształceniu obywatelsko-państwowym, społecznym i narodowym; krzewienie i popularyzacja geografii i nauk pokrewnych wśród ogółu społeczeństwa (Statut … 1947, 137).
Pomimo, że proces łączenia organizacji geograficznych w Polsce nie był
oparty na inicjatywach oddolnych, to jego efekt należy ocenić pozytywnie,
gdyż po raz pierwszy uzyskano jedność środowiska geograficznego (nawet jeśli
ideowo tylko pozorną, to organizacyjnie bezsprzeczną), co dało początek tworzeniu się w Polsce narodowej organizacji geograficznej, niestety kilkadziesiąt
lat później niż w innych państwach Europy.
W okresie powojennym, aż do 1953 r., Polskie Towarzystwo Geograficzne
odgrywało wyjątkową rolę, gdyż było organizatorem życia naukowego geografów, ale zarazem najważniejszym ośrodkiem organizacji badań geograficznych w Polsce i ich koordynatorem. Uzyskiwało od rządu dotacje na badania
naukowe, dzięki czemu koordynowało i inspirowało prace badawcze także
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w geograficznych ośrodkach uniwersyteckich (Komornicki i in. 2008, 17). Poza
działalnością wydawniczą, popularyzatorską i organizowaniem zjazdów geografów, Towarzystwo prowadziło prace nad wykonaniem mapy geomorfologicznej, hydrograficznej Polski, opracowywało bibliografię geografii polskiej.
Powołało do życia terenowe stacje badawcze : w 1946 r. w Giżycku, w 1949 r.
w Międzyzdrojach, Wojcieszowie i na Hali Gąsienicowej (Kondracki 1993, 12).
Okres po II wojnie światowej do pewnego stopnia przypominał analogiczny okres po I wojnie, kiedy odradzało się państwo polskie i organizowały
jego struktury, w tym ośrodki geograficzne. Po 1945 r. trwała również odbudowa państwowości polskiej, choć przy braku jego suwerenności, ale również
w nowych granicach (tym razem jednak w mniejszym stopniu były one wynikiem zasług polskiej dyplomacji i wojska). Podobnie jak po I wojnie światowej, tak i po II geografowie stanęli przed kwestią scalenia nowo przyłączonych
ziem z resztą terytorium państwa, zmianą nazw geograficznych na nabytych
terytoriach, śledzeniem procesów ożywionych migracji tak dobrowolnych jak
i wymuszonych administracyjnie. Należało też opracować geograficzne monografie nowych terytoriów i objąć je badaniami, przy czym w zakresie geografii
społeczno-ekonomicznej dotychczasowe badania niemieckie nie mogły być
wykorzystane. To właśnie PTG wydało Słownik nazw geograficznych Polski
Zachodniej i Północnej, a także Mały atlas Polski oraz Informator geograficzny
(Bański, Jankowski 2008, 495).
Ważnym zadaniem było przygotowanie programów nauczania geografii,
dostosowanych do nowej rzeczywistości geopolitycznej; PTG wraz z Ministerstwem Oświaty i Wychowania współuczestniczyło w tym procesie, który
wspomagało wydawane od 1948 r. czasopismo naukowe dla nauczycieli
„ Geografia w Szkole ”. Ramy ideologiczne znacznie ograniczające możliwości rozwoju polskiej geografii zostały narzucone wraz z nowym paradygmatem nauki na Zjeździe Geografów w Gdańsku w 1949 r., gdy odrzucono
przedwojenną drogę rozwoju geografii i narzucono model sowiecki. Jednocześnie zdołano znacznie poszerzyć bazę osobową PTG, gdyż liczba członków przekroczyła 4 tys. osób (Kondracki 1993, 12). Działalność PTG w owym
czasie, odmiennie niż współcześnie, w pierwszym rzędzie miała charakter
naukowo-badawczy, dalej popularyzatorski, a na końcu wspierający edukację geograficzną w szkolnictwie podstawowym i średnim. Na tym ostatnim
polu w latach stalinowskich Towarzystwo musiało konkurować z ośrodkami
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metodycznymi prowadzonymi przez kuratoria, których rola indoktrynacyjna znajdowała silne wsparcie władz, w odróżnieniu od groźnej dla nich
działalności oświatowej PTG, pozostającej poza kontrolą aparatu partyjno-państwowego.
Bardzo trudno jest dowodzić, iż w okresie stalinowskim jakakolwiek legalnie działająca instytucja sprzyjała kształtowaniu się postaw patriotycznych,
pomimo iż literalnie taki był jeden z celów funkcjonowania PTG. Polskie
Towarzystwo Geograficzne uniknęło jednak szczęśliwie głębokiej ideologizacji i w dużej mierze gromadziło jeszcze przedwojenne kadry uczelniane
i nauczycielskie, dla których postawy patriotyczne i propaństwowe nie były
„ produktem imperializmu ”, lecz ich codzienną postawą życiową, którą praktykowali niezależnie od politycznych okoliczności. Także szerzenie wiedzy geograficznej o nowo nabytych terytoriach było działaniem patriotycznym, omawianie geografii zachodnich republik ZSRR (tak mile widziane przez władze
komunistyczne) mogło być w praktyce nauczaniem geografii polskich ziem
historycznych i często nim było. Propaństwowy charakter, podobnie jak po
odrodzeniu państwowości polskiej w 1918 r., miało kartowanie, tym razem już
nie w postaci mapy topograficznej, ale map specjalnych : geomorfologicznej,
hydrograficznej i użytkowania ziemi, w których tworzenie zaangażowało się
PTG (Sobczyński 2013, 196).
Załamaniem tego okresu rozwoju naukowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego PTG, i przejściem do kolejnego etapu dziejów, było utworzenie
w 1953 r. Instytutu Geografii PAN, którego kierownictwo objął ówczesny przewodniczący PTG Stanisław Leszczycki. Na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTG w 1953 r. Leszczycki zrezygnował z kierowania PTG, a Towarzystwo oddało nowej instytucji PAN-owskiej zbiory biblioteczne, wydawnictwa
(z wyjątkiem „ Czasopisma Geograficznego ”), stacje terenowe oraz rezygnowało z działalności naukowej; musiało przestawić się na inne formy działalności i zdobyć nowych członków. Wydział Spraw Naukowych nadal organizował
konferencje i zjazdy. W grudniu 1955 r. wznowiono wydawanie czasopisma
„ Poznaj Świat ”, które osiągnęło wkrótce nakład 110 tys. egz. i stało się głównym
pismem popularyzującym geografię (Bański, Jankowski 2008, 497). W miejsce
koordynacji i inicjowania badań geograficznych PTG pozwolono jedynie organizować konferencje naukowe oraz zjazdy polskich geografów (jako zjazdy
PTG), a także utrzymywać łączność z analogicznymi towarzystwami państw
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bloku komunistycznego i pojedynczymi geografami z Zachodu, głównie orędownikami ideologii lewicowej.
Pomimo odwilży politycznej po 1956 r. i otwarcia na towarzystwa zagraniczne, większej możliwości wyjazdów zagranicznych na międzynarodowe
konferencje i kongresy MUG, a nawet prowadzenia badań poza granicami
kraju (Spitsbergen, Chile, Islandia, Grenlandia, Mongolia, ZSRR), uwarunkowania polityczne nadal nie sprzyjały funkcjonowaniu organizacji społecznych,
pozostających pod kontrolą władz komunistycznych. W tym okresie realizacja misji kształtowania świadomości narodowej i patriotycznej dokonywała
się głównie poprzez dążenie do utrzymania wysokiej rangi geografii w świadomości społecznej, udoskonalania jej programów kształcenia na wszystkich
szczeblach edukacji, popularyzacji geografii i umasowienia dostępu do niej,
szczególnie poprzez niezwykłą popularność czasopisma „ Poznaj Świat ” oraz
odczytów w oddziałach PTG, a także funkcjonowanie w latach 1962–1984
dostępnej dla każdego miłośnika geografii korespondencyjnej Poradni Geograficznej w Łodzi (Sobczyński 2008, 125).
Na forum międzynarodowym zwiększona aktywność polskiej geografii
sprzyjała popularyzacji dokonań badawczych tej dyscypliny w Polsce, co
przyniosło awans polskiej geografii w hierarchii tej dyscypliny na świecie
do poziomu, którego już później nigdy nie osiągnęła. Pośród państw bloku
komunistycznego geografia polska miała pozycję zdecydowanego lidera,
a nie odbiegała też poziomem naukowym od największych potęg geograficznych świata, w niektórych dyscyplinach, np. badaniach czwartorzędu, kartowania użytkowania ziemi, badaniach osadniczych i ludnościowych, uzyskując wręcz pozycję przodującą w świecie. Dowodem uznania rangi polskiej
geografii lat 60. XX w. był wybór Stanisława Leszczyckiego na wiceprezydenta i prezydenta Międzynarodowej Unii Geograficznej w latach 1964–1972
(Kosiński 2008, 482).
W latach 70. XX w. ranga Towarzystwa nie uległa już znaczącej zmianie.
PTG ograniczało się do popularyzacji geografii i dbania o wysoki poziom edukacji geograficznej, natomiast sukcesywnie traciło wpływ na pozycję zawodu
geografa, która ulegała stopniowej deprecjacji. Najcenniejszą inicjatywą w tym
okresie było podjęcie się od 1974 r. z inicjatywy Anny Dylikowej współorganizowania olimpiady geograficznej dla młodzieży szkół średnich. Olimpiada na
stałe związała się z PTG, a jej organizatorzy, zachowując autonomię w struk128
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turach towarzystwa, tworzą Oddział Olimpijski PTG z odrębnym budżetem.
Trudno przecenić rolę olimpiady w kształtowaniu świadomości narodowej
i obywatelskiej młodzieży. Byli laureaci olimpiady stanowią dziś elitę społeczeństwa, niemal cały Komitet Główny olimpiady składa się z byłych laureatów, dziś już profesorów ośrodków geograficznych. Dzięki niej świadomość
geograficzna polskiej młodzieży należy do przodujących w świecie, co rokrocznie potwierdza się, począwszy od 2. połowy lat 90. XX w. w wynikach
polskiej reprezentacji uzyskiwanych na światowej olimpiadzie geograficznej,
która tylko raz spadła poza podium, a pięciokrotnie zdobywała pierwsze
miejsce. Trudno o lepszy przykład „ dobrej roboty ” w zakresie kształtowania
postaw patriotycznych i świadomości narodowej (Sobczyński 2013, 1999).
Na początku lat 80. XX w. pogorszyły się znacznie warunki funkcjonowania wszystkich organizacji społecznych. Okres ten zapoczątkował rozkwit
NSZZ „ Solidarność ”, który na niespełna półtora roku odciągnął od działalności w Towarzystwie spore rzesze członków angażujących się w tworzenie
struktur wolnych związków zawodowych i innych organizacji społecznych,
powstających na fali krótkotrwałej swobody politycznej. Potem nastąpiły lata
stanu wojennego, który nie przyniósł jednak powrotu do działalności w PTG,
gdyż społeczeństwo popadło w kilkuletni marazm i zniechęcenie do wszelkich
organizacji (Sobczyński 2013, 199).
Kolejny etap funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Geograficznego rozpoczął się w końcu 1989 r., kiedy doszło do transformacji w Polsce i cały kraj
objęły ogromne przeobrażenia demokratyzacji i zmiany ustrojowej, co skutkowało niestety osłabieniem wszystkich towarzystw naukowych, PTG nie
wyłączając. W okresie tym trzeba było od nowa zdefiniować rolę Towarzystwa i dopasować formy jego działalności do nowej rzeczywistości gospodarki
rynkowej. Liczne organizacje społeczne w Polsce nie przetrwały tego okresu
paradoksalnie, całkowitej swobody działalności politycznej i organizacyjnej.
Początek lat 90. przyniósł radykalne załamanie zarówno stanu liczbowego, jak
i podstaw materialnych działania. PTG zdołało odnaleźć się w nowej sytuacji
gospodarczej, gdy ustało podmiotowe finansowanie towarzystw naukowych
(Sobczyński 2013, 200).
W 2005 r. ponownie zdefiniowano cele PTG – działanie na rzecz rozwoju
nauk geograficznych i nauczania geografii; podejmowanie badań przestrzennych w skali lokalnej i regionalnej; upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy
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geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju; szerzenie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku geograficznym; podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych członków; popieranie osiągnięć naukowych,
dydaktycznych i racjonalizatorskich członków Towarzystwa. Nowe cele PTG
nie odwołują się wprost do kwestii kształtowania świadomości patriotycznej
i obywatelskiej, co nie znaczy, że w nowych demokratycznych uwarunkowaniach taka misja nie jest realizowana. Można się jej doszukać we wspieraniu
badań przestrzennych, w szczególności w skali regionalnej, walki o pozycję
geografii w narodowym systemie edukacji, w sytuacji gdy kolejne reformy
szkolnictwa redukowały jej rangę jako przedmiotu nauczania, a co za tym szło
– również społeczną pozycję zawodu geografa i rangę studiów geograficznych.
Wpływ na kształtowanie świadomości obywatelskiej ma upowszechnianie
wiedzy geograficznej i dbanie o rozwój naukowego poznawania kraju, a także
propagowanie zasad prawidłowego gospodarowania przestrzenią i troski
o środowisko geograficzne. Postawy patriotyczne kształtuje też troska o rozwój
zawodowy geografów, popieranie osiągnięć polskiej nauki, a przede wszystkim
szacunek dla wzorowo wykonywanych zadań i obowiązków, co realizowane
jest poprzez wspierane i nagradzanie finalistów geograficznych olimpiad krajowych i międzynarodowych, autorów najlepszych w kraju prac magisterskich
bronionych na kierunkach geograficznych oraz nagradzanie najwybitniejszych
nauczycieli geografii szkół średnich (wychowawców licznych rzesz finalistów
olimpiad) i wyższych (promotorów najlepszych prac magisterskich) (Sobczyński 2013, 200–201).
Polskie Towarzystwo Geograficzne od 2006 r. posiada status organizacji
pożytku publicznego, co również jest wyznacznikiem jego rangi i znaczenia
dla kraju w kształtowaniu świadomości patriotycznej, ale odpisy od podatków
nie okazały się remedium na trudności finansowe, gdyż tylko kilkadziesiąt
osób w kraju przekazuje 1% swoich podatków na PTG. Środki pozyskane przez
PTG z odpisów podatkowych w całości służą promocji wiedzy geograficznej
i są wydatkowane na nagrody w Konkursie Prac Magisterskich i na nagrody
dla nauczycieli geografii, którzy w swojej pracy zawodowej przygotowali dużą
liczbę finalistów Olimpiady Geograficznej.
W ostatnich kilku latach nastąpił wzrost aktywności organizacyjnej członków PTG, co wiązało się z współorganizacją dwóch dużych wydarzeń geograficznych rangi międzynarodowej. We wrześniu 2014 r. Polska zorganizowała
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po raz pierwszy w dziejach Konferencję Regionalną MUG w Krakowie, co po
kongresie z 1934 r. było największym spotkaniem geografów świata w Polsce.
Z inicjatywy PTG ustanowiono 2018 r. Rokiem Geografii Polskiej, w którym
zarówno PTG jak i geograficzny ośrodek warszawski obchodziły uroczyście
jubileusz stulecia istnienia. Zorganizowano liczne imprezy jubileuszowe,
w tym Kongres Geografii Polskiej (12–14 kwietnia) w Warszawie, z udziałem
przedstawicieli innych europejskich towarzystw geograficznych i Stowarzyszenia Europejskich Towarzystw Geograficznych (EUGEO). W 2018 r. ukazały
się także znaczące dla polskiej geografii wydawnictwa, w tym mające wymiar
patriotyczny monumentalne dzieło w postaci trzech tomów biogramów polskich geografów (Jackowski, Krzemień, Sołjan 2018).

Geografia w szkołach wyższych jako nośnik
wychowania patriotycznego
Rola akademickich ośrodków geograficznych w kształtowaniu postaw patriotycznych jest trudna do przecenienia z uwagi na fakt, że właśnie w nich kształcono kadry nauczycielskie, których rolą była transmisja idei patriotycznych
do kręgów polskiej młodzieży szkolnej. Po zaborach odziedziczyliśmy tylko
dwa akademickie ośrodki geograficzne : w Krakowie (działał w latach 1849–
–1853, reaktywowany w 1877 r.) i we Lwowie (1883). Już w chwili odzyskania
niepodległości aktem rangi państwowej było uruchomienie kierunków geograficznych nowo powołanych uniwersytetach, kolejno w Warszawie (1918),
Poznaniu (1919) i Wilnie (1925). Katedry Geografii Ekonomicznej działały też
w uczelniach ekonomicznych Warszawy (1906), Krakowa (1925), Poznania
(1926) i Lwowa (1934). Po II wojnie światowej utraciliśmy ośrodki akademickie
lwowski i wileński, ale nowe uniwersyteckie ośrodki geograficzne pojawiły się
kolejno w Lublinie (1944), Łodzi, Toruniu i Wrocławiu (1945), Gdańsku (1970),
Sosnowcu (1974), Szczecinie (1985), Bydgoszczy (2005), Kielcach (2008). Uzupełniły je kierunki geograficzne na uczelniach pedagogicznych w Krakowie
(1946), Łodzi (1946–1956), Gdańsku (1945–1970), Szczecinie (1968–1985), Kielcach (1969–2008), Słupsku (1969) i Bydgoszczy (1998–2005). Katedry Geografii o charakterze wspomagającym edukację ekonomiczną powstały w Łodzi
(1945–1961), Sopocie (1945–1970), Szczecinie (1946–1985), Wrocławiu (1947)
i Opolu (1975).
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Patriotyczny wymiar miały pionierskie badania środowiska Polski prowadzone na wymienionych uczelniach, a w zakresie geografii ekonomicznej
także na uczelniach ekonomicznych w Warszawie, Poznaniu i Lwowie. Znacznie rzadsze, ale jednak podjęte przez polskich geografów, studia terenowe podczas wypraw zagranicznych były ważnym wkładem w rozwój geografii światowej. Ten proces był zresztą kontynuacją dokonań polskich geografów z okresu
zaborczego, którzy w obszary eksploracji naukowej trafiali nie zawsze z własnej woli. W okresie międzywojennym Polska włączyła się aktywnie w światowe badania polarne, a po 1958 r. stała się jednym z ich liderów. Dzięki tym
badaniom, m.in. geografów, Polska stała się członkiem Traktatu Madryckiego,
co w przyszłości pozwoli naszemu krajowi decydować o politycznych losach
Antarktydy. W okresie międzywojennym geografowie mieli też swój udział
w krytycznie dziś ocenianym, choć wówczas traktowanym jako działalność
patriotyczna, ruchu kolonialnym oraz ewidentnie pozytywnym, do dziś kultywowanym ruchu morskim.
Na szczególną uwagę zasługuje wkład polskich geografów akademickich
w tworzenie ładu politycznego Europy po obu wielkich wojnach na naszym
kontynencie (Górny 2013). Eugeniusz Romer (1989) jako uczestnik konferencji
wersalskiej miał bezpośredni i trudny do przecenienia wpływ na argumentację
polityczną delegacji polskiej w kwestii przyszłych granic państw w Europie Środkowo-Wschodniej, za sprawą przygotowanych jeszcze w trakcie wojny materiałów kartograficzno-statystycznych, w tym tzw. Atlasu Kongresowego, w których
ukazał faktyczne rozmieszczenie etnosów w regionie, na czym oparto nową
mapę polityczną Europy usankcjonowaną pokojem paryskim w 1918 r.
W polskiej delegacji na konferencję wersalską znaleźli się, jako eksperci,
oprócz E. Romera także inni geografowie : Antoni Sujkowski (1921, 3), Leon
Wasilewski (1926, 9–11; 1927; 1930, 13).
Geografowie uczestniczyli również w procesie kształtowania wschodnich granic Rzeczypospolitej ustalonych ostatecznie w traktacie ryskim oraz
w pracach komisji plebiscytowych. Działania te miały charakter wybitnie propaństwowy, obywatelski i patriotyczny. Po II wojnie światowej, podobnie jak
w Wersalu, geografowie i geologowie uczestniczyli w procesie ustanawiania
granic na konferencji w Poczdamie (Stanisław Leszczycki 1946 c; Bolewski 1946,
1947, 1977; Goetel 1976, 1986), podczas rokowań granicznych z ZSRR i Czechosłowacją i później w procesie demarkacji granic w terenie (Leszczycki 1979,
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1982, 1991, 1992; Wąsowicz 1960), ale ich głos w niewielkim stopniu wpłynął
na ich przebieg, choć są przesłanki, by twierdzić, że ich patriotyczna postawa
i celne argumenty naukowe przyniosły Polsce drobne korzyści terytorialne.
Ważne zadania patriotyczne realizowały po obu wojnach światowych specjalne instytuty naukowe zajmujące się głównie badaniami historycznymi
i geograficznymi ziem przyłączonych do Polski oraz państw sąsiednich.
Wymienić tu trzeba naukowe Instytuty : Wschodni w Warszawie (1926–1939),
Zachodni w Poznaniu (1945), Śląski w Katowicach (1934–1949) i w Opolu
(1957) oraz Bałtycki w Toruniu (1925–1937), Gdyni (1937–1939), Bydgoszczy
(1945–1946), Sopocie (1946–1948) i Gdańsku (1948), w których zatrudniano
licznych geografów. Geograf Stanisław Srokowski był założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu Bałtyckiego. W tym samym instytucie pracował
Antoni Wrzosek, a w latach 1936–1939 był wicedyrektorem Instytutu Śląskiego; w jego etapie opolskim dyrektorem był Krystian Heffner. Alfred Hornig był w 1957 r. założycielem i wicedyrektorem Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. Instytut Zachodni zakładali Jan Czekanowski i Maria
Kiełczewska-Zaleska.
Postawy patriotyczne polskich geografów – egzemplifikujące się ich zaangażowaniem w edukację szkolną, akademicką, wychowanie młodzieży, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, często pionierskich, popularyzowanie
geografii w społeczeństwie i dorobku polskich geografów na świecie, walką
o wolność, sprawiedliwość i idee demokracji – były niejednokrotnie przyczyną
ich uwięzienia i męczeńskiej śmieci z rąk okupantów lub władz totalitarnych.
Krwawe żniwo polskiej geografii podczas okupacji hitlerowskiej zostało upamiętnione w licznych publikacjach (Polscy geografowie … 1946; Lista … 1948;
Jackowski, Michno 2010). Słabiej opracowana jest martyrologia geografów
pod rządami komunistycznymi, których najważniejszą ofiarą wydaje się być
Stanisław Gorzuchowski (Liszewski 1998).
Warto też odnotować fakt, że liczna grupa geografów akademickich realizuje
proces edukacji patriotycznej nie tylko w murach uczelni lub poza nimi w toku
zajęć terenowych, ale także w innej organizacji, której zasadniczym celem jest
wychowanie patriotyczne – a więc w harcerstwie. Niektórzy z geografów pozostali aktywnymi harcerzami przez całe swoje życie, osiągając wysokie stanowiska. Przywołać tu można spośród znanych autorowi osób postacie : Anny
Dylikowej, Stanisława Liszewskiego, Adama Jelonka i Teofila Katry.
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Podsumowanie
Rola geografii w propagowaniu postaw patriotycznych w społeczeństwie jest
niepodważalna. Podkreśla to dobitnie Komitet Nauk Geograficznych PAN,
walcząc o godną pozycję geografii w polskiej szkole :
Rozumiejąc wielką rolę geografii w procesie wychowania obywateli, rozwijano ją od
czasów starożytnych i kontynuowano przez cały okres średniowiecza aż do współczesności. Dlatego zaliczano ją zawsze do przedmiotów ogólnokształcących, a więc
takich, których rolą jest wykształcenie człowieka inteligentnego, rozumiejącego
otaczający świat, ale także człowieka kochającego i szanującego swój kraj i region.
Wychowanie geograficzne odegrało wielką rolę w procesie odrodzenia Polski po
okresie zaborów oraz kształtowaniu świadomości obywatelskiej w czasie międzywojennym i postawy Polaków w okresie okupacji niemieckiej i w PRL-u. (…)
Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk zdecydowanie stwierdza, że
geografia, obok historii i języka polskiego, jest przede wszystkim odpowiedzialna za
kształtowanie w społeczeństwie poczucia tożsamości terytorialnej i wspólnotowości, szacunku do kultury narodowej i rozwoju uczuć patriotycznych, niezbędnych
składników formowania się współczesnych postaw obywatelskich Polaków (Stanowisko ... 2016).

Jak podkreśla Bernard Jokiel (1984, 77–78), geografia pozwala ograniczać
wpływ postaw nacjonalistycznych i defetystycznych :
Poznanie własnego kraju, piękna jego krajobrazu oraz zachodzących w nim przemian społeczno-gospodarczych i politycznych jest doskonałą szkołą patriotyzmu,
wiąże uczuciowo poznającego ze swoją ziemią ojczystą. Obiektywnie nauczana geografia kraju, ukazywanie jego osiągnięć, ale i trudności, stanowi odtrutkę przeciwko
kształtowaniu się u młodzieży niewłaściwych postaw, a szczególnie megalomanii
narodowej lub kompleksu niższości, niedoceniania własnego narodu i państwa.

Bardzo przydatną dla geografii dyscypliną wspomagającą wychowanie
patriotyczne jest turystyka i krajoznawstwo (Szczepkowski 1984, 167). Partnerem w tym procesie było zawsze Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (obecnie
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze). Dzięki geografii abstrakcyjny termin „ ojczyzna ” przekształca się w konkretny termin „ kraj ”, „ państwo ”
(Racinowski 1984, 101). Polskie krajoznawstwo zrodziło się jako patriotyczny
ruch społeczny, jest ściśle związane z funkcją poznawczo-wychowawczą turystyki, którą z geografią łączy badanie terenu i kształtowanie związku uczuciowego typu człowiek – kraj, region (Kostrowicka 1984, 139–140).
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Podsumowaniem powyższych wywodów na temat roli geografii w kształtowaniu patriotyzmu niech będą słowa osoby niezwykle zasłużonej dla patriotycznego wychowania młodzieży poprzez geografię i harcerstwo Anny Dylikowej (1984, 176–177), która pisała :
Nauka geografii stwarza okazję do zainteresowania młodzieży sprawami własnego
kraju w innej płaszczyźnie. Sięgając nierzadko w przeszłość historyczną, kładzie
ona główny nacisk na współczesny obraz Polski, a także na perspektywy jej dalszego
rozwoju, w którym uczestniczyć będą nasi uczniowie przejmujący stopniowo ster
obywatelskiej odpowiedzialności.

Angiel J., 2016, W poszukiwaniu świata wartości poprzez geograficzne okulary, „ Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas ”, 12, 33–43.
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Wkład czeskich geografów w powstanie
państwa czechosłowackiego
Czech geographers’ contribution
to creation of Czechoslovakia

Artykuł jest próbą ukazania wkładu czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego. Czeska geografia narodziła się pod koniec XIX w.
w Austro-Węgrzech, na Uniwersytecie Karola w Pradze, najstarszej czeskiej uczelni (zał. 1348) – w tym czasie jednak już prawie całkowicie zgermanizowanej. Jej prekursorami byli profesorowie Jan Palacký i Václav
Švambera, po nich pałeczkę przejęli młodzi, dobrze zapowiadający się geografowie Jiří Daneš i Viktor Dvorský. Obaj byli wszechstronnie wykształceni, ale różniły ich zainteresowania. Pierwszy zajmował się przede wszystkim geomorfologią, a drugi uważany jest za prekursora czeskiej geografii
człowieka. Obaj traktowali służbę nowo powstającej ojczyźnie jako swój
obowiązek. Viktor Dvorský był czechosłowackim delegatem na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r.; przyczynił się do tego, że Czechosłowacja
uzyskała korzystne granice. Jiří Daneš zaangażował się w służbę dyplomatyczną i był pierwszym czechosłowackim konsulem w Australii. Los
nie był jednak dla nich łaskawy. Viktor Daneš zginął tragicznie w 1928 r.,
potrącony przez samochód podczas podróży do USA, a Jiří Dvorský zmarł
rok później; podczas wyjazdu do Londynu doznał udaru mózgu, został
częściowo sparaliżowany i nie wrócił już do pracy naukowej. Ich dzieło
kontynuowała dopiero kolejna generacja geografów.

zarys treści

Geografia czeska, powstanie Czechosłowacji, Jiří Dvorský, Viktor Daneš

Słowa kluczowe

abstract

The paper presents the contribution of Czech geographers to the creation
of Czechoslovakia. Czech geography was established in the Charles University in Prague (Austria-Hungary) at the end of 19th century. It was the oldest
Czech university (established 1348), but only at that time did teaching in
Czech gain the same position as teaching in German. The first Czechgeographers were Jan Polacký and Václav Švambera (1866–1939). The next
generations represented young, promising geographers Jiří Daneš (1880–
–1928) and Viktor Dvorský (1882–1960). They were both universal, but they
differed in their scientific interest. The first was mainly a geomorphologist,
the second was a Czech pioneer of human geography. Both recognised
serving the new-born Czechoslovakia as their duty. Viktor Dvorský was
a representative of Czechoslovakia at the peace conference in Paris (1919)
and due to him this country had received advantageous borders. Jiří Daneš
became the first Czechoslovak consul in Australia. The next life of both was
unfavourable. Viktor Daneš lost his life in a car accident near Los Angeles
(USA) in 1928. Jiří Dvorský suffered a stroke and a partial paralysis during
his journey to London only a year later (1929). He would not return to his
work at university after that. Their work was continued by the next generation of Czech geographers.

Key Words

Czech geography, establishing Czechoslovakia, Jiří Dvorský, Viktor Daneš

Historyczne uwarunkowania czeskiego społeczeństwa
zamieszkującego Austro-Węgry
Czeska geografia ukształtowała się w XIX w. w kontekście uwarunkowań
historycznych. Od 1526 r. Czechy znajdowały się pod panowaniem dynastii
Habsburgów. Początkowo zachowywały znamiona odrębności, ale po stłumieniu powstania protestanckiej szlachty z 1620 r. (bitwa na Białej Górze) społeczeństwo czeskie zostało poddane przymusowej rekatolicyzacji i germanizacji,
która groziła unicestwieniem narodu. W XVIII w. język czeski zachował się
już tylko na wsi, nie było właściwie czeskiej szlachty ani inteligencji. Kultura
czeska w kraju nie miała racji bytu, a ponieważ Czechy utraciły niepodległość
wcześniej niż Polska, nie zdążyły się tam ukształtować jakiekolwiek ośrodki
kultury na emigracji; emigracja czeska w tym okresie związana była głównie
z ruchami religijnymi. Do znanych czeskich protestantów, którzy na zawsze
wyjechali z katolickiej monarchii habsburskiej, należeli np. prekursor nowoczesnej dydaktyki Jan Amos Komenský (1592–1670) i inni przedstawiciele
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ewangelickiego kościoła Jedności Braterskiej (czes. Jednota bratrská), którzy
znaleźli schronienie m.in. w Polsce (Bracia Czescy). Emigracja ta nie była
jednak na tyle liczna, aby zachować i krzewić kulturę czeską na obczyźnie,
o czym świadczy istniejący do dziś w niektórych krajach Ameryki, Afryki czy
Azji Kościół Braci Morawskich (Moravian Church), który – poza nazwą – nie
ma z Morawami już nic wspólnego. Nigdzie nie używa się też języka czeskiego
(Karczyńska 2012).
Perspektywa odmiany losu społeczeństwa czeskiego nastąpiła na przełomie
XVIII i XIX w. i była związana z rewolucją przemysłową oraz napływem ludności czeskiej ze wsi do zgermanizowanych miast. Czescy historycy nazywają ten
okres „odrodzeniem narodowym”. W tym czasie rozpoczął się proces kształtowania nowoczesnych narodów również w pozostałych państwach europejskich. Wyrazem tego były m.in. zjednoczeniowe tendencje Niemiec i Włoch
czy powstania narodowe w porozbiorowej Polsce. W monarchii austriackiej
konsekwencją tych procesów stało się uznanie przez Habsburgów dążenia
do narodowej emancypacji Węgrów i przekształcenie centralistycznej Austrii
w dualistyczne Austro-Węgry (1867).
Dzięki odrodzeniu narodowemu liczba narodowościowo uświadomionych
Czechów zaczynała stopniowo wzrastać; i to nie tylko w miastach. Na scenie
pojawiła się czeska inteligencja i drobni czescy przedsiębiorcy, czyli tzw. klasa
średnia. Język czeski wrócił do przestrzeni publicznej. Rosło zapotrzebowanie
na czeskie szkoły podstawowe, z czasem powstawały też średnie i za niedługo
na jedynym uniwersytecie na ziemiach czeskich liczba studentów narodowości czeskiej zdominowała liczbę studentów niemieckich. To była podstawa, na
której zrodziła się później czeska nauka.

Czeska nauka i geografia
Uniwersytet Karola w Pradze
Najstarszą, największą i najważniejszą uczelnią czeską jest do dziś Uniwersytet Karola, założony w 1348 r. w Pradze przez króla Czech i Niemiec
(od 1346 r.), a później cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Karola IV
z dynastii Luksemburgów (1355–1378). Ród ten był spowinowacony z jedyną
czeską dynastią Przemyślidów przez matkę Karola IV – córkę Wacława II,
Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego

143

króla Czech (1283–1305) i Polski (1300–1305), oraz siostrę ostatniego przedstawiciela tej dynastii Wacława III (1305–1306). To dlatego Karol IV Luksemburski do dziś jest uważany przez Czechów za swego władcę i często nazywany Ojcem Ojczyzny. Uczelnia, którą założył w Pradze, nazwana dziś jego
imieniem, od 1654 r. nosiła nazwę Uniwersytetu Karola i Ferdynanda, na
jego cześć i na cześć cesarza Ferdynanda III Habsburga (1637–1657). Językiem wykładowym była tu łacina, a od 1784 r. język niemiecki (Häufler
1967, 33). Czeskie „odrodzenie narodowe” w XIX w. spowodowało wzrost
liczby narodowościowo uświadomionych studentów, którzy z coraz większym oporem godzili się na przymus studiów z językiem wykładowym niemieckim. Wiosna Ludów w 1848 r. przyniosła ówczesnej Austrii liberalizację,
co miało istotny wpływ również na do tej pory dosyć skostniałe uniwersytety.
W Budapeszcie językiem wykładowym został w 1860 r. węgierski, a w Krakowie i we Lwowie od 1867 r. polski. Również w Pradze pojawiła się możliwość
nauczania po czesku, ale na razie tylko na wybranych wykładach. Rosnąca
liczba czeskich studentów (75% w 1875 r.) wymusiła w 1882 r. podział uniwersytetu na dwie odrębne uczelnie: czeską i niemiecką (Häufler 1967). Czescy
studenci i wykładowcy przeszli do czeskiej uczelni, niemieccy do niemieckiej. Niemiecki uniwersytet przejął większość wyposażenia i lepszą kadrę,
ale na czeskim od samego początku studiowało więcej studentów. Przeważali
oni wyraźnie na wydziałach filozoficznym i teologicznym, co było niezbitym dowodem na to, że widmo upadku narodu czeskiego zostało ostatecznie
zażegnane.
Geografia na Uniwersytecie Karola
Uniwersytet Karola był w XIX w. jedynym miejscem, gdzie mogła się rozwijać czeska geografia. Jako nowa dyscyplina nauki zrodziła się w Pradze,
początkowo w niemieckim kontekście kulturowym, inspirowana przez rozwój geografii w Berlinie i w Wiedniu. Pierwszym profesorem geografii na
uniwersytecie praskim został w 1875 r. Dionys Grün (1819–1896). Pochodził
z niezamożnej żydowskiej rodziny z miasta Přerov na Morawach. Studiował
w Pradze i w Berlinie (m.in. u Carla Rittera), a przed objęciem stanowiska na
Uniwersytecie w Pradze był w Wiedniu prywatnym nauczycielem następcy
tronu arcyksięcia Rudolfa Habsburga (1858–1889) (Hammanová 2006).
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Po przejściu na emeryturę w 1885 r. jego miejsce zajął dwa lata później słynny
podróżnik Oskar Lenz (1848–1925).
Na uczelni w tym czasie pracowali już także czescy geografowie i niektóre
zajęcia dla studentów były od 1848 r. wygłaszane po czesku. Pierwszym czeskim geografem na Uniwersytecie Karola i Ferdynanda był Jan Křtitel Kašpar
Palacký (1830–1908), syn najwybitniejszego wówczas czeskiego historyka
i polityka Františka Palackiego (1798–1876). Studiował w Pradze i w Berlinie
(tak samo jak Grün i Carl Ritter). Wykładał na Wydziale Filozoficznym swojej
alma mater, gdzie również uzyskał w 1856 r. habilitację. Była to pierwsza czeska
habilitacja z geografii. Po podziale uniwersytetu na czeski i niemiecki przeszedł naturalnie do czeskiego, gdzie wkrótce został profesorem: w 1885 r. nadzwyczajnym, a w 1891 zwyczajnym. Palacký był więc historycznie pierwszym
czeskim profesorem. Zajmował się geografią regionalną i biogeografią, wiele
podróżował i udzielał się w międzynarodowym środowisku naukowym, brał
udział m.in. w międzynarodowych kongresach naukowych w Bernie (1891),
w Londynie (1895) i w Berlinie (1899) (Martínek 2008).
Po przejściu na emeryturę w 1902 r. nie było w Pradze nikogo, kto by go
zastąpił. Przez pewien czas brano pod uwagę wybitnego serbskiego geografa, profesora na Uniwersytecie w Belgradzie, Jovana Cvjijića (1865–1927),
ale sprzeciwiał się temu sam Jan Palacký (Häufler 1967, 103). Po kilku latach
wakatu następcą profesora Palackiego został jego dawny student Václav
Švambera (1866–1939), który w 1902 r. był dopiero nowo habilitowanym
docentem i musiał przez kilka lat czekać na to stanowisko. Był to człowiek
bardzo ambitny, nie pochodził jednak z tak uprzywilejowanego środowiska
jak Palacký, ponieważ był synem krawca z małego miasteczka Peruc na północny zachód od Pragi. Okazał się niezwykle ofiarnym pasjonatem geografii,
przez wiele lat pracował za niewielkie uposażenie, a niekiedy wręcz za darmo.
Już jako student był asystentem prof. Palackiego. Przez krótki czas uzupełniał
studia w Berlinie i w Lipsku u wybitnych niemieckich geografów (m.in. Ferdynanda Richthofena i Friedricha Ratzela), co było wówczas prawie normą.
Zajmował się głównie hydrogeografią. W 1902 r. uzyskał habilitację, a po
śmierci prof. Palackiego (1908) został profesorem nadzwyczajnym, a w 1916
zwyczajnym. Od 1908 r. był również dyrektorem Instytutu Geografii, który
dzięki niemu otrzymał nowoczesne pomieszczenia w budynkach wybudowanych na obrzeżach historycznej Pragi w miejscu zwanym Albertov. PierwWkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego
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szy budynek wybudowano jeszcze w czasach austriackich, w latach 1911–1913,
a cały kompleks ostatecznie ukończono w Czechosłowacji w 1926 r. Albertov
został centralnym punktem czeskiej geografii, a jego nazwa funkcjonuje do
dziś jako określenie stołecznej geografii w Czechach („szkoła albertowska”).
Kiedy z wchodzących w skład Wydziału Filozoficznego kierunków przyrodniczych utworzono w 1920 r. odrębny Wydział Przyrodniczy, Instytut
Geografii wszedł w jego skład. Dyrektor Instytutu Václav Švambera pełnił na
tym wydziale w roku akademickim 1923/1924 funkcję dziekana. O ile prof.
Palacký był prekursorem naukowej czeskiej geografii, o tyle prof. Švambera
bez wątpienia stał się głównym organizatorem jej pierwszego historycznego
okresu. Byli to najwybitniejsi przedstawiciele generacji „ojców założycieli”.
Na przełomie XIX i XX w. Uniwersytet Karola stał się naturalną wylęgarnią
wybitnych osobistości czeskiego życia narodowego, które zaangażowały się
w kształtowanie nowego państwa – Czechosłowacji. Wystarczy powiedzieć,
że późniejszy pierwszy prezydent Czechosłowacji Tomáš Masaryk (1850–
1937) był profesorem, a drugi prezydent Edvard Beneš (1882–1948) docentem
tejże uczelni. Wkład w tworzenie nowego państwa wnieśli także geografowie. Bardziej niż starzy „ojcowie założyciele” wyróżnili się jednak przedstawiciele młodszej generacji, która miała przejąć po nich stery. Wśród nich na
największą uwagę zasługują Jiří Viktor Daneš (1880–1928) i Viktor Dvorský
(1882–1960).

Nowa generacja geografów
Jiří Viktor Daneš urodził się 23 sierpnia 1880 r. w posiadłości rolnej Nový Dvůr
koło przemysłowego ośrodka Kladno w pobliżu Pragi. Pochodził z zamożnej
czeskiej i patriotycznie nastawionej rodziny. Maturę uzyskał w 1898 r. w gimnazjum w Pradze. W latach 1898–1902 studiował historię i geografię na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Karola i Ferdynanda. Był dobrze zapowiadającym się studentem, o czym świadczy fakt, że za asystenta wybrał go sobie sam
prof. Palacký. Po służbie wojskowej w armii austriackiej, w charakterze jednorocznego ochotnika, która jako łatwiejsza była przeznaczona dla poborowych
z maturą i dawała później możliwość awansu, Daneš uzupełnił studia geograficzne w Berlinie (1903–1904). Jego zainteresowania naukowe były szerokie,
ale przede wszystkim zajmował się geomorfologią (Martínek, Martínek 1998).
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Mając dobre zaplecze finansowe w postaci rodzinnego majątku, wiele podróżował. Początkowo – jeszcze jako student – po Europie, później po całym świecie. Pierwsze podróże prowadziły go na Bałkany, które były dla ówczesnych
młodych czeskich geografów niezwykle atrakcyjne; po pierwsze dlatego, że
była to sfera wpływów Austro-Węgier, a po drugie region ten zamieszkiwali
w dużej mierze Słowianie, a więc lud interesujący dla popularnych wśród Czechów idei panslawizmu (współpracy Słowian) czy austroslawizmu (współpracy
Słowian w państwie Habsburgów). Prekursorem austroslawizmu na czeskiej
scenie politycznej był m.in. ojciec pierwszego czeskiego profesora geografii
František Palacký.
Po studiach w Berlinie Jiří Daneš udał się w 1904 r. do USA, gdzie razem
z doc. Švamberą wziął udział w VIII Międzynarodowym Kongresie Geograficznym, który po raz pierwszy odbywał się poza Europą. Po powrocie został
wykładowcą na własnej alma mater – czyli czeskiej części Uniwersytetu Karola
w Pradze. Tu spotkał się m.in. z młodszym o dwa lata Viktorem Dvorským. Jiří
Daneš habilitował się w Pradze w 1906 r. Jako docent prowadził wykłady, nie
zaniedbując przy tym poznawania świata. Z dłuższych wojaży odbył w latach
1909–1910 prawie roczną podróż do Indii, Azji Południowo-Wschodniej
i Australii. W 1913 r. wziął udział w ostatnim przed pierwszą wojną światową
kongresie geograficznym w Rzymie (Martínek, Martínek 1998).
W czasie pierwszej wojny światowej Daneš początkowo kontynuował
wykłady jako prywatny docent (tzn. bez wynagrodzenia) na praskiej uczelni.
Do armii austriackiej został wcielony dopiero w 1917 r. Służył w niej w stopniu
podoficera właśnie dzięki temu, że miał za sobą służbę jednorocznego ochotnika. Walczył w Bośni, a w Sarajewie zastał go koniec wojny, rozpad Austro-Węgier i powstanie nowych państw. Przez krótki czas był zaangażowany
w proces przejmowania władzy przez tamtejszych południowych Słowian oraz
w wywołanych tam zamieszkach; był nawet lekko ranny, ale ważniejsze dla
niego było powstanie Czechosłowacji. Po powrocie do Pragi, gdzie przybył
przed Dvorským, otworzyła się przed nim szansa na wykorzystanie swojego
wykształcenia i zdobytego doświadczenia w służbie nowego państwa.
Viktor Dvorský był prawie rówieśnikiem Daneša. Urodził się 22 września
1882 r. w Pradze. Studiował na Uniwersytecie Karola i Ferdynanda najpierw
prawo, a dopiero potem geografię, która stała się jego życiową pasją. Studia
ukończył w 1907 r. i dwa lata później został przyjęty przez prof. Švamberę na
Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego
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praską uczelnię jako asystent. Zajął się dotychczas w Pradze pomijaną geografią człowieka. Fakt, że ukończył dwa kierunki, spowodował, że pracę podjął
później niż inni, w wieku 25 lat, ale bardzo szybko uzyskał wyniki odpowiednie do swojego wieku. Już w 1910 r. uzyskał habilitację za pracę na temat granic
między Czarnogórą a Turcją (Häufler 1967).
W 1913 r. odbył razem ze swoim kolegą Jiřím Danešem i z niedoszłym kierownikiem praskiego Instytutu Geografii serbskim geografem Jovanem Cvijićem dłuższą podróż po Bałkanach, przede wszystkim po obszarach niedawno
włączonych do Serbii w wyniku wojen bałkańskich (Sandżak Novi Pazar)
(Martínek, Martínek 1998, 128).
Po wybuchu I wojny światowej Viktor Dvorský podjął współpracę z działaczami czeskiego ruchu narodowego należącymi do nielegalnego ugrupowania Maffia, którym kierowali m.in. Edvard Beneš i Karel Kramář (Vácha
2012, 42). Była to jedyna czeska organizacja patriotyczna, która od początku
wojny postawiła na rozpad Austro-Węgier i niepodległość Czech. Większość
czeskich organizacji w tym czasie nie miała programu niepodległościowego
i dążyła raczej do sfederalizowania monarchii habsburskiej. W 1915 r., po
aresztowaniu większości członków kierownictwa Maffii i oskarżeniu ich
o zdradę stanu, Dvorský próbował nielegalnie wyjechać z Austro-Węgier.
Jego plany się nie powiodły, ale na szczęście obyło się bez poważniejszych
konsekwencji. Pod koniec wojny Dvorský nadal poruszał się w kręgach
patriotyczno-narodowościowych, o czym świadczy m.in. jego podpis pod
odezwą do zjednoczenia czeskich partii i ugrupowań politycznych z grudnia
1917 r. (Vácha 2012, 44).
Zainteresowanie Dvorskiego sprawami czeskimi skierowały jego pracę
naukową na tory geografii politycznej. Jeszcze przed końcem wojny opublikował on w czasopiśmie „Národ” (Naród) artykuł Granice czeskiego terytorium, w którym poruszył kwestie ewentualnych granic przyszłego państwa
(Martínek, Martínek 1998, 128). Nic dziwnego, że kiedy po wojnie zaczęły się
konstytuować władze Czechosłowacji, politycy powstającego państwa zwrócili uwagę na młodego, patriotycznie nastawionego geografa i zaproponowali mu współpracę.

148

Tadeusz Siwek

Geografowie w służbie państwa czechosłowackiego
Dvorský na konferencji pokojowej w Paryżu
Niepodległość Czechosłowacji została w Pradze spontanicznie ogłoszona
28 października 1918 r. przez przedstawicieli Komitetu Narodowego, w skład
którego wchodzili również czołowi członkowie Maffii, zwolnieni z więzienia
dzięki amnestii. Od pierwszych dni tworzono struktury nowego państwa.
Tymczasowy parlament – złożony z przedstawicieli zawiązanego w lipcu 1918 r.
Komitetu Narodowego, który tworzyli członkowie austriackiej Rady Państwa narodowości czeskiej, poszerzony o przedstawicieli Słowacji – zebrał się
w Pradze 14 listopada. Na prezydenta wybrano Masaryka (przebywającego
w tym czasie jeszcze za granicą) oraz powołano rząd. Pierwszym premierem
został czeski działacz niepodległościowy, członek kierownictwa Maffii, który
w czasie wojny tylko dzięki amnestii cesarza uniknął kary śmierci, skrajnie
prorosyjski polityk Karel Kramář (1860–1937).
Już dwa tygodnie później, 29 listopada 1918 r., rząd stworzył Biuro ds. Przygotowania Konferencji Pokojowej, która miała się odbyć w Paryżu i zatwierdzić nowy polityczny ład w powojennej Europie. Pierwsze spotkanie zaproszonych specjalistów z najróżniejszych dziedzin (gospodarka, etnografia, prawo,
transport itp.) z premierem Karlem Kramářem odbyło się jednak wcześniej, bo
już 20 listopada. Zaproszeni byli w pierwszej kolejności dawni współpracownicy Maffii. Z listy obecności wynika, że był wśród nich także młody geograf
z praskiego uniwersytetu Viktor Dvorský (Vácha 2012, 38).
Dvorský miał w ramach pracy Biura przede wszystkim dostarczyć
argumentów do wytyczenia granic formującego się państwa. On i kilku
innych pracowników sekcji zajmującej się kwestią granic znaleźli dzięki
życzliwości dyrektora Švambery lokum w Instytucie Geografii (Häufler
1967). Dvorský podchodził do swojego zadania dość elastycznie, wykorzystując na przemian argumenty historyczne i etnograficzne, w zależności od
tego, które były w danej kwestii korzystniejsze. W przypadku historycznych
ziem czeskich, gdzie ok. jednej trzeciej mieszkańców stanowili Niemcy,
argumentem za ich całkowitą przynależnością do Czechosłowacji były kryteria historyczne, ale w przypadku niektórych terenów Górnego Śląska czy
Kłodzka, należących do Niemiec, sięgano po argumenty etnograficzne, jeżeli
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na terenach niemieckich zostały zachowane choć resztki pierwotnej ludności
czeskiej. Sekcja Biura przygotowująca materiały do sprawy przyszłych granic Czechosłowacji pracowała nad różnymi wariantami i starała się przygotować na najróżniejszy przebieg wydarzeń. Brała pod uwagę rozwiązania
minimalne (obszary zamieszkałe przeważnie przez Czechów i Słowaków),
ale również maksymalne, a nawet nieprawdopodobnie korzystne rozwiązania, jak np. przyznanie Czechosłowacji Rusi Podkarpackiej, Łużyc, większej
części Górnego Śląska czy dostępu do morza (Adriatyku), po ewentualnym
połączeniu ze Słowenią.
Szczytowym okresem działalności Biura była sama konferencja pokojowa,
która odbywała się w dniach od 18 stycznia do 10 września 1919 r. w Paryżu
(w przypadku umowy pokojowej z Austro-Węgrami). Viktor Dvorský brał
w niej udział w roli eksperta-geografa, podobnie jak w polskiej delegacji Eugeniusz Romer (1871–1956) (Vácha 2013, 143). Wynegocjowane wyniki były dla
delegacji czechosłowackiej zadowalające. Maksymalistyczne postulaty nie
zostały wprawdzie przyjęte, ale faktyczne osiągnięcia były znaczne: czeskie
pogranicze zamieszkałe przez Niemców nie zostało zakwestionowane, Ruś
Podkarpacka weszła w skład państwa, południowa granica Słowacji znalazła
się na Dunaju. Nie rozstrzygnięto jedynie kwestii Śląska Cieszyńskiego.
Po powrocie z Paryża (jeszcze w trakcie trwania konferencji) Viktor Dvorský nadal pracował na rzecz państwa czechosłowackiego. Latem 1919 r. udał
się z kolegą Jiřím Danešem, etnografem Karlem Chotkiem i botanikiem Karlem Dominem na Słowację i Ruś Podkarpacką w celu bliższego zapoznania
się z obszarem, który miał tworzyć znaczącą część składową Czechosłowacji.
W 1920 r., po ostatecznym rozwiązaniu czechosłowacko-polskiego konfliktu
o Śląsk Cieszyński, Dvorský wziął udział w praktycznej delimitacji nowej
czechosłowacko-polskiej granicy ustalonej w belgijskim uzdrowisku Spa
i zatwierdzonej w Paryżu 28 czerwca 1920 r. Na tym jego służba państwowa się
zakończyła i Dvorský wrócił na uczelnię.
Służba dyplomatyczna Daneša
Jiří Daneš również włączył się do czechosłowackiej służby państwowej.
W odróżnieniu od Dvorskiego trochę później, ale nie mniej znacząco. Po wojnie wrócił na praską uczelnię, na której w 1919 r. został profesorem zwyczaj150
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nym. Latem tego roku razem z Viktorem Dvorskim i dwoma innymi specjalistami wziął udział w badaniach terenowych Słowacji i Rusi Podkarpackiej.
Wynikiem tych penetracji był m.in. artykuł Daneša Geomorfologia Słowacji
i Rusi Podkarpackiej opublikowany w praskim czasopiśmie „Věda Přírodní”
(Nauki Przyrodnicze) w 1920 r.
Jiří Daneš, geograf z dobrą znajomością świata i sprawnie władający
kilkoma językami, nie uszedł uwagi pierwszego czechosłowackiego ministra
spraw zagranicznych, późniejszego prezydenta Edvarda Beneša (1884–1948).
Jesienią 1919 r. mianował go czechosłowackim konsulem w Sydney. Przesądziła o tym zapewne podróż Daneša do Australii i Azji Południowo-Wschodniej w latach 1909–1910 oraz fakt, że profesor był członkiem-korespondentem Królewskiego Towarzystwa Naukowego Queenslandu. Ze względu na
odległość i możliwości ówczesnego transportu nie była to łatwa placówka.
Daneš wyjechał z żoną z Pragi do portu w Trieście 22 maja 1920 r., a do Australii, konkretnie do portu Fremantle koło Perth, dotarli 6 sierpnia 1920 r.
W Sydney znaleźli się dopiero 26 sierpnia, a więc po trzech miesiącach.
Swoją misję konsularną profesor Daneš rozpoczął 30 sierpnia tego samego
roku (Martínek, Martínek 1998).
Dwa i pół roku w służbie dyplomatycznej wykorzystał jako geograf m.in.
do szczegółowego zapoznania się z kontynentem. Odwiedził wiele tamtejszych
miejsc, najważniejsze miasta, budowaną w tym czasie nową stolicę w Canberze, Tasmanię, Queensland, wspiął się na najwyższy szczyt Australii, Górę
Kościuszki itp. W drodze powrotnej w 1923 r. zwiedził ponadto Nową Zelandię, Japonię i Hawaje. Do Pragi wrócił w lipcu 1923 r. i bez żalu pożegnał się ze
służbą państwową, ponieważ praca naukowa na Uniwersytecie Karola pociągała go bardziej (Martínek, Martínek 1998).
Dalsza kariera Daneša i Dvorskiego
Dalsze losy obydwu wybitnych profesorów były dosyć podobne. Po krótkim,
ale ważnym dla nowo powstałej Czechosłowacji, okresie służby państwowej
obaj wrócili na praską uczelnię, gdzie dyrektorem Instytutu Geografii nadal
był Václav Švambera. Obaj brali udział w poszerzaniu sieci szkół wyższych
w państwie. Jiří Daneš przyjął w 1923 r. drugi etat na pierwszym słowackim
Uniwersytecie w Bratysławie (zał. 1919) i zabrał się do rozbudowywania tamWkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego
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tejszego Instytutu Geografii. Przez dwa lata regularnie kursował między Pragą
a Bratysławą. Bratysławski etat ograniczył w 1925 r. do udziału w komisjach
egzaminacyjnych, ponieważ w tym roku został w Pradze wybrany na dziekana
Wydziału Przyrodniczego (na kadencję 1925–1926). Viktor Dvorský podjął
pracę w nowo powstałej Wyższej Szkole Handlowej w Pradze. Równolegle prowadził zajęcia także na Uniwersytecie Karola, gdzie uzyskał w 1928 r. profesurę.
Kariera obydwu czołowych przedstawicieli czeskiej geografii była obiecująca,
została jednak po kilku latach przerwana przez nieubłagany los (Häufler 1967).
Jiří Daneš zginął tragicznie podczas wyjazdu do USA w latach 1927–1928
na badania terenowe, wykłady i spotkania z geografami amerykańskimi.
11 kwietnia 1928 r., kiedy robił zdjęcia pól naftowych koło Los Angeles, potrącił
go samochód. Profesor doznał śmiertelnych obrażeń i ze swojego ostatniego
wyjazdu już nie wrócił. Miał niespełna 48 lat (Martínek 2008).
Kilka miesięcy po wypadku Daneša, w czerwcu 1929 r., Viktor Dvorský
doznał podczas wyjazdu służbowego do Londynu wylewu krwi do mózgu.
Przeżył, ale był częściowo sparaliżowany i to uniemożliwiło mu kontynuowanie pracy. Miał zaledwie 46 lat. Jego stan zdrowia z czasem się poprawił, znowu
zaczął mówić, ale do pracy już nigdy nie wrócił (Korčák 1953). Zmarł w Pradze
26 listopada 1960 r.
W ten sposób czeska geografia straciła dwu wybitnych profesorów: geomorfologa i antropogeografa, będących jeszcze przed 50. rokiem życia. Byli rówieśnikami, obaj przyczynili się do powstania Czechosłowacji i kariera obydwu
została przedwcześnie przerwana prawie w tym samym czasie. Pojawiła się po
nich luka, którą niełatwo było wypełnić, zwłaszcza w słabo dotychczas rozwiniętej dziedzinie, jaką stanowiła geografia człowieka (Korčák 1953).
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Początki akademickiej geografii
i jej przedstawiciele na Słowacji
w 2. połowie XIX i 1. połowie XX w.
Beginnings of academic geography and its representatives
in Slovakia in the second half of the 19th century
and the first half of the 20th one

Początek geografii akademickiej na Słowacji opóźnił się w stosunku do
innych krajów. Jej skomplikowana historia została ukształtowana przez
różnorodne czynniki geopolityczne, geoekonomiczne i geokulturowe.
Utworzenie Republiki Czechosłowackiej 100 lat temu stworzyło odpowiednie warunki dla rozwoju słowackiego szkolnictwa wyższego i nauki,
w tym geografii. Rocznica odzyskania niepodległości jest okazją do przypomnienia osiągnięć organizacyjnych badaczy i geografów na Słowacji
w początkowej fazie rozwoju tej dyscypliny. Celem autora jest przedstawienie krótkiego przeglądu początków słowackiej geografii akademickiej.
W pierwszej części omówiono stan geografii na Słowacji przed 1918 r.
W drugiej nakreślono rozwój geografii słowackiej w latach 1918–1950.
Przedstawiono też rozwój instytucjonalny i działalność głównych przedstawicieli geografii akademickiej.

zarys treści

Myśl geograficzna, historia geografii słowackiej, rozwój instytucjonalny,
Jan Hromádka, Jiří Král, Słowacja, Uniwersytet Komeńskiego

Słowa kluczowe

The beginning of the academic geography in Slovakia was delayed compared to other countries. The complicated history of geography in Slovakia was shaped by a variety of geopolitical, geo-economic and geo-cultural

abstract

factors. The establishment of the Czechoslovak Republic 100 years ago
created appropriate conditions for the development of Slovakian higher
education and science, including geography. The anniversary of regaining
independence is an opportunity to recall the achievements of research and
organizational geographers in Slovakia in the initial stage of this discipline
development. The aim of this study is to provide a brief review of the beginnings of Slovak academic geography. The first part has discussed the state
of geography in Slovakia before 1918. In the second part, the attention has
been be focused on the development of Slovakian geography in the period
of 1918–1950. The institutional development and the main representatives
of academic geography were also be characterised.
Key Words

Comenius University, geographical thought, history of Slovak geography,
institutional development, Jan Hromádka, Jiří Král, Slovakia

owstanie Republiki Czechosłowackiej w 1918 r. stworzyło warunki dla
rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki słowackiej, w tym również geografii. Setna rocznica odzyskania niepodległości jest okazją do przypomnienia
osiągnięć badawczych i organizacyjnych geografów na Słowacji w początkowym etapie rozwoju tej dyscypliny.
W dotychczasowej literaturze nie ma syntetycznego opracowania historii geografii na Słowacji. Istnieje natomiast sporo opracowań biograficznych, bibliograficznych oraz artykułów dotyczących historii poszczególnych
ośrodków, biografii geografów i rozwoju instytucjonalnego geografii słowackiej, dorobku i wyników badań w poszczególnych dziedzinach nauk geograficznych oraz historii myśli geograficznej (np. Häufler 1967; Hromádka 1955,
1962; Karpáty 2014; Karpáty, Mázorová 2011; Král 1935, 1937; Král, Kondracki
1951; Lauko 2006; Lukniš 1972, 1983, 1987; Martinka 1964; Martínek 2008, 2010,
2017; Matlovič 2007, 2008; Matlovič, Matlovičová 2015; Štůla 1927; Tajták 2008,
2011; Žudel 1993).

Kontekst historyczny i początki rozwoju geografii
na Słowacji przed 1918 r.
W większości krajów podwaliny instytucjonalne pod geografię akademicką
tworzyły się w 2. połowie XIX w. Terytorium współczesnej Słowacji było do
1918 r. częścią Królestwa Węgier. Spowodowało to znaczne przeszkody w roz156
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woju słowackiej edukacji i nauki, w tym również geografii. Intensywność ruchu
narodowego Słowaków wzrosła od lat 1843–1844, kiedy to dokonano kodyfikacji języka słowackiego. W 1861 r. na zgromadzeniu narodowym w Martinie
(ówczesny Turčiansky Svätý Martin) przyjęto program polityczny Słowaków
pt. Memorandum Narodu Słowackiego. Przewidywał on m.in. wydzielenie
obszaru zamieszkanego przez ludność słowacką, który został określony jako
Górnowęgierskie Terytorium Słowackie (słow. Hornouhorské Slovenské Okolie). Podjęto decyzję, że Słowacy powinni założyć własne licea oraz instytucję,
która dbałaby o rozwój nauki i kultury w języku słowackim. Chodziło o Macierz
Słowacką (Matica Slovenská), która powstała w 1863 r. w Martinie. Mimo że
istniała tylko 12 lat, swoją pracą wydawniczą (np. czasopismo naukowe „Letopis Matice Slovenskej”, 1864–1875) spowodowała wyraźne podniesienie świadomości narodowej wśród Słowaków. Utworzono również trzy licea, gdzie językiem nauczania był słowacki (Martin, Revúca, Kláštor pod Znievom). Ten krótki
okres rozwoju kultury i edukacji słowackiej został przerwany po zawarciu ugody
austro-węgierskiej i przekształceniu w 1867 r. Austrii w państwo dualistyczne:
Austro-Węgry. Priorytetem węgierskiej polityki stała się realizacja idei jednolitego politycznego narodu węgierskiego. W konsekwencji w latach 1874–1875
zamknięto wszystkie licea słowackie oraz Macierz Słowacką. Nastąpiło nasilenie
madziaryzacji Słowaków i pozostałych narodowości występujących na obszarze
królestwa. Dopiero wybuch I wojny światowej przyniósł Czechom i Słowakom
możliwość stworzenia niepodłegłego państwa (Kováč 1998; Matlovič 2007).
W okresie zawarcia ugody austro-węgierskiej na obszarze Królestwa Węgier
geografia jako dyscyplina akademicka jeszcze nie istniała. W monarchii austro-węgierskiej istniały w tym czasie trzy ośrodki geograficzne, chociaż faktycznie
w 1867 r. działał tylko jeden. Najstarszym był ośrodek krakowski, w którym
mianowano w 1849 r. profesorem pierwszej Katedry Geografii Wincentego Pola
(1807–1872). Działalność tej placówki została w 1853 r. przerwana przez władze
austriackie, a katedrę reaktywowano dopiero w 1877 r., kiedy profesorem został
mianowany Franciszek Czerny-Schwarzenberg (1847–1917) (Jackowski 2008).
Drugim był ośrodek wiedeński, w którym profesorem geografii został mianowany w 1851 r. Friedrich Simony (1813–1896). Do 1885 r. Simony był jedynym
profesorem geografii w Wiedniu. Trzecim był ośrodek praski, który powstał
w 1856 r. W tym czasie habilitował się w zakresie geografii porównawczej uczeń
Carla Rittera – Jan Kašpar Palacký (1830–1908), który wykładał geografię do
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1902 r. (z przerwą w latach 1866–1878, kiedy opiekował się odziedziczonym
dworem w Lobkowicach). Profesorem nadzwyczajnym czeskiego uniwersytetu Palacký został mianowany w 1885 r., zaś profesorem zwyczajnym w 1891 r.
(Häufler 1967). Pierwszym profesorem geografii na Uniwersytecie w Pradze
został w 1872 r. mianowany Wilhelm Dionys Grün (1819–1896), który wykłady
rozpoczął jednak dopiero w 1875 r. Po podziale praskiego uniwersytetu w 1882 r.
na dwa odrębne: czeski i niemiecki, wykładał na tym ostatnim.
Badania oraz zajęcia w zakresie nauk o Ziemi (geologia, kartografia) na terenie Słowacji prowadzono na Akademii Górniczo-Leśnej w Bańskiej Szczawnicy. W latach 1847–1850 w uczelni tej studiował geolog Dionýz (Dieneš)
Štúr (1827–1893), który urodził się na obszarze obecnej Słowacji, w Beckowie.
Początkowo (1844–1846) studiował na Politechnice Wiedeńskiej matematykę
oraz nauki przyrodnicze. Pod wpływem prof. Wilhelma K.R. von Haidingera
jego zainteresowania skupiły się na geologii i paleontologii. W 1850 r. rozpoczął pracę w Wiedniu w Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt, którym kierował w latach 1885–1892. Štúr prowadził badania geologiczne i fitopaleontologiczne. W związku z przygotowaniem dokładnej mapy geologicznej
Cesarstwa zbadał austriackie Alpy, północno-wschodnie Włochy, Dalmację,
Chorwację, Słowenię, Słowację, Morawy, Czechy, znaczną część Siedmiogrodu
i Galicji. Zidentyfikował jednostki stratygraficzne oraz wprowadził do terminologii geologicznej wiele nazw form i utworów krasowych. Štúr utrzymywał
kontakty z czołowymi naukowcami, w tym z geografem z Uniwersytetu Karola
w Pradze Janem Palacký´m. Będąc krewnym słowackiego działacza narodowego Ľudovíta Štúra, uczestniczył w słowackim ruchu narodowym (był
sygnatariuszem Memorandum narodu słowackiego). Opublikował kilka artykulów po słowacku w czasopismach „Sokol” oraz „Letopisy Matice Slovenskej”. Po wielkim zgromadzeniu narodowym Słowaków w Martinie w 1861 r.
podjął się opracowania mapy Słowacji (z nazwami geograficznymi i terminologią w języku słowackim) oraz charakterystyki geograficznej słowackiego
terytorium narodowego w ramach Węgier. Już w 1862 r. pojawił się jego artykuł Geologicko-geografická osnova polohopisu Slovenska, w którym omówił
podział geomorfologiczny oraz hydrograficzny obszaru Słowacji. Wydzielił
cztery pasma górskie, które nazwał vrchoťahy. Ten podział został zastosowany
lub zmodyfikowany przez autorów kolejnych podziałów geomorfologicznych
– np. Karel Kořistka, János Hunfalvy, Antoni Rehman, Jan Hromádka (Fusán,
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Schidlay 1960; Lukniš 1983; Samuel 1991). W styczniu 1867 r. Štúr zaproponował zarządowi Macierzy Słowackiej wydanie słowackiej mapy całych Węgier,
która miała uwzględniać osadnictwo słowackie na terenach Baczky i Banatu.
Niestety, z powodu braku środków finansowych, a później zamknięcia w 1875 r.
Macierzy Słowackiej opracowanie mapy nie zostało dokończone (Bokes 1942).
Na Akademii Górniczo-Leśnej w Bańskiej Szczawnicy w latach 1843–1847 studiował również kartograf czeski Karel Kořistka (1825–1906). Przez krótki okres
(1848–1849) pracował na tej uczelni jako asystent, a od 1851 r. był profesorem
na Politechnice w Pradze. Opracował syntezę geograficzną oraz mapę warstwicową Tatr Wysokich, która została opublikowana w 1864 r. w języku niemieckim pt. Die Hohe Tatra in Zentral-Karpathen (Lukniš 1972).
Dopiero w 1870 r. powstała Katedra Geografii na Uniwersytecie w Peszcie
(współczesny Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie). Pierwszym
profesorem geografii w Królestwie Węgier został mianowany János Hunfalvy (1820–1888). Urodził się jako Johann Hunsdorfer w Wielkim Sławkowie (węg. Nagyszalók), w powiecie Poprad na terytorium obecnej Słowacji
w spiskoniemieckiej rodzinie, pochodzącej z Hunsdorfu (obecnie Huncovce
na Słowacji). W 1842 r. jego imię i nazwisko zostało zmadziaryzowane. Uczył
się w liceum ewangelickim w Kieżmarku, następnie studiował w Miszkolcu
i w kolegium ewangelickim w Preszowie. Studia kontynuował w latach
1845–1846 na Uniwersytetach w Berlinie i Tybindze. Od 1861 r. wykładał
geografię, historię i statystykę w Wyższej Szkole Technicznej w Peszcie,
a w 1870 r. został mianowany profesorem geografii na tutejszym uniwersytecie
(od 1873 r. Budapeszcie). W latach 1887–1888 był nawet rektorem tej uczelni.
W 1872 r. założył i został pierwszym przewodniczącym Węgierskiego Towarzysztwa Geograficznego (Magyar Földrajzi Társaság). Pozostawał pod szczególnym wpływem teleologicznej koncepcji geografii Carla Rittera. Autor
trzytomowej monografii geografii Węgier (A magyar birodalom természeti
viszonyainak leirása) pierwszy jej tom (1863) poświęcił Słowacji. Napisał też
kilka artykułów, w których szeroko opisał Tatry i ich okolice (Hromádka
1955; Szabó 1980).
Oprócz głównych ośrodków nauki, badania geograficzne prowadzono
również w regionalnych stowarzyszeniach naukowych, które powstały w 2. połowie XIX w. Czynnikami stymulującymi zakładanie stowarzyszeń był rozwój
przemysłu, modernizacja infrastruktury oraz wprowadzona w 1850 r. reforma
Początki akademickiej geografii …

159

szkolnictwa (Enwurtf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in
österreich). Powstały szkoły realne, które uwzględniały praktyczne przygotowanie uczniów do życia i pracy. Coraz więcej uwagi poświęcano naukom przyrodniczym oraz technicznym. Niektóre stowarzyszenia prowadziły również
badania w zakresie geografii oraz turyzmu. Przykładem jest utworzone w 1873 r.
w Starym Smokowcu Węgierskie Towarzystwo Karpackie (słow. Uhorský
Karpatský Spolok, niem. Ungarischer Karpathenverein). W 1893 r. w Martinie
założono Słowackie Towarzystwo Muzealne (słow. Muzeálna Slovenská Spoločnosť), które od 1896 r. wydawało czasopismo naukowe „Sborník Muzeálnej
Slovenskej Spoločnosti” (Klas 2006).
Na początku XX w. szkolnictwo wyższe na Słowacji było wyłącznie węgierskie. W tych warunkach inteligencja słowacka, w tym geografowie, stanowiła
niewielką grupę społeczną. W tamtym okresie znacznie wzrosło kulturalne
oddziaływanie Czech. Kilku młodych Słowaków odbywało studia geograficzne na Uniwersytetach w Budapeszcie, Wiedniu i w Pradze. Na przełomie
XIX i XX w. badania geograficzne na terenie Słowacji prowadzili geografowie
zagraniczni (np. J. Partsch, R. Lucerna, J. Sóbányi, G. Strömpl, H. Horusitzki),
w tym również polscy, A. Rehman, L. Sawicki). Najwięszym osiągnięciem
Rehmana dotyczącym Słowacji były badania glacjologiczne w Tatrach oraz
pierwszy tom jego monografii Ziemie dawnej Polski i krajów sąsiednich opisane pod względem fizyczno-geograficznym” (1895). Prace L. Sawickiego były
impulsem do rozwoju badań geomorfologicznych i antropogeograficznych.
Był on prekursorem zastosowania teorii cyklu geograficznego Davisa na terenie Słowacji (Szkic Krasu Słowackiego z poglądem na cykl geograficzny w krasie
w ogóle, 1908). Dla geografii fizycznej Słowacji cennymi były inne publikacje
Sawickiego: Z fizjografii Zachodnich Karpat (1909), Trzy bramy podkarpackie
(1911). W badaniach antropogeograficznych Sawicki zwrócił uwagę na problem zaludnienia Karpat (Rozmieszczenie ludności w Karpatach Zachodnich,
1910). Jego kolejna praca: Wędrówki pasterskie w Karpatach z 1911 r., zainicjowała późniejsze badania życia pasterskiego w Karpatach (Lobotka 1979; Lukniš
1983). Później idee Sawickiego kontynuowali geomorfolodzy czechosłowaccy:
J. Hromádka, M. Lukniš i E. Mazúr, oraz antropogeograf J. Král.
W 1912 r. w Bratysławie (ówczesny Pożoń, węg. Pozsony, słow. Prešporok)
powstał węgierski Uniwersytet Elżbiety (A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet-Tudomány Egyetem). Istniał on do 1919 r., a potem został przeniesiony do
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miasta Pécs/Pecz. W 1918 r. powstał na tej uczelni Zakład Geografii, w którym
profesorem został mianowany Prinz Gyula (1882–1973) – tab. 1. Prinz podjął
studia na Uniwersytecie w Budapeszcie (1900–1902), kontynuując je we Wrocławiu/Königliche Universität zu Breslau (1902–1904), gdzie w 1904 r. uzyskał
doktorat. Odbył też staż naukowy na Uniwersytecie w Berlinie u prof. FerdiTabela 1
Rozwój instytucionalny geografii na Słowacji w 1. połowie XX w.
Table 1
Institutional development of geography in Slovakia in the first half of 20 century
th

Okres

Nazwa jednostki

Kierownik

1918–1919

Zakład Geografii UE

Prinz Gyula

1922–1923

Seminarium Geograficzne WF UK

Karel Chotek

1923–1925

Seminarium Geograficzne WF UK

Jiří Viktor Daneš

1925–1929

Seminarium Geograficzne WF UK

František Štůla

1927–1929

Proseminarium Geograficzne WF UK

František Štůla

1929–1938

Seminarium Geograficzne WF UK

Jiří Král

1929–1939

Proseminarium Geograficzne WF UK

Jiří Král

1938–1940

Seminarium Fizycznogeograficzne WF UK Jan Hromádka

1938–1939

Seminarium Antropogeograficzne WF UK

Jiří Král

1939–1940

Seminarium Antropogeograficzne WF UK

Jan Hromádka

1940–1946

Instytut Geografii WNP SU

Jan Hromádka

1940–1947

Zakład Geografii WSH

Jan Hromádka

1943–1944

Instytut Geograficzny SANS

František Bokes

1945–1950

Instytut Geograficzny SANS

Jan Hromádka

1946–1947

Instytut Geografii WNP SU

Dimitrij Andrusov

1947–1950

Instytut Geografii WNP SU

Michal Lukniš

1947–1950

Zakład Geografii WSH

Anton Šíma

1950–1952

Katedra Geografii WNP SU

Mikuláš Konček

UE – Uniwersytet Elżbiety, WF UK – Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Komeńskiego,
WNP SU – Wydział Nauk Przyrodniczych Słowackiego Uniwersytetu, WSH – Wyższa Szkola
Handlowa, SANS– Słowacka Akademia Nauk i Sztuk.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dolan (1968), Martínek (2010), Zaťko (1992),
Žudel (1993).
Source: adapted from: Dolan (1968), Martínek (2010), Zaťko (1992), Žudel (1993).
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nanda von Richthofena. Później pracował na Uniwersytetach w Budapeszcie
(1919–1923), Peczu/Pécs (1923–1940), Kluż-Napoce/Cluj Napoca w ob. Rumunii (1940–1944) i Segedynie/Szeged (1945–1957) (Szederkényi 1984).
W 1. dekadzie XX w. tylko trzech Słowaków z wyższym wykształceniem
w zakresie geografii prowadziło aktywność naukową. Najstarszym z nich był
Víťazoslav Cintula (1848–1911), urodzony w Borskom Mikuláši. Studiował na
Uniwersytetach w Pradze i Wiedniu. W 1874 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Wiedeńskim. Pracował jako nauczyciel w szkołach średnich w Czechach
(Pardubice, Litomyšl, Přerov, Německý/Havlíčkův Brod, Praha). Zajmował się
demografią, geografią ludności (strukturą narodowościową ludności historycznych Węgier) oraz geografią regionalną (Hanzlík 1955).
Drugim aktywnym geografem był Ján Volko-Starohorský (1880–1977), który
urodził się w Liptowskom Mikuláši. Był prabratankiem słowackiego poety
Janka Kráľa. Studiował na Uniwersytecie w Budapeszcie. Był uczniem geologów: prof. A. Kocha i prof. I. Lőrentheya. Przez krótki okres był asystentem
prof. Kocha. Duży wpływ na jego koncepcje badawcze wywarły prace Dionýza
Štúra. Później pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich
na obszarze ówczesnych Węgier (Hybe, Topoľčany, Brezno, Abrud, Déva,
Mezőberény). Podczas I wojny światowej znalazł się w wojskowej służbie meteorologicznej oraz wykładał geografię w Wojskowym Instytucie Geograficznym
we Wiedniu. W latach 1919–1939 był nauczycielem w liceum w Liptowskom
Mikuláši. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych były geologia, speleologia i geografia. Był prekursorem ochrony środowiska na Słowacji oraz jednym z założycieli Muzeum Słowackiego Krasu w Liptowskom Mikulaši (1930).
Współpracował z wybitnymi geografami i geologami – prof. J. V. Danešem,
prof. R. Kettnerem oraz prof. F. Vitásekem (Ambróz, Sabol, Rendoš 2017).
Na początku 2. dekady XX w. rozpoczął karierę Jozef Martinka (1893–1974),
urodzony w Priewidzi. Studiował na Uniwersytecie w Budapeszcie. W 1916 r.
uzyskał tam doktorat na podstawie pracy z problematyki hydrologii Basenu
Priewidzskiego, która ukazała się w postaci książki: A privigyei medence
vízrájza, wydanej jeszcze w języku węgierskim w 1918 r. Martinka pracował
jako nauczyciel w szkołach średnich – najpierw (1916–1920) w Wielkim Beczkereku (ob. Zrenjanin w Serbii), potem w Koszycach (1920–1938) i w Bratysławie (1938–1942). W latach 1942–1947 został pracownikiem ministerstwa
szkolnictwa. Był pierwszym Słowakiem, który uzyskał profesurę tytularną
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w zakresie geografii. Miało to miejsce w 1947 r. na nowopowstałym Wydziale
Pedagogicznym Słowackiego Uniwersytetu w Bratysławie (ob. Uniwersytet Komeńskiego). Był dziekanem tego Wydziału (1948–1949), a w latach
1947–1950 kierownikiem Zakładu Geografii. W 1951 r. objął stanowisko pracownika naukowego w Instytucie Geografii Słowackiej Akademii Nauk i Sztuk
(Zemepisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení), którym kierował w okresie 1953–1958. W 1962 r. przeszedł na emeryturę. Nadal czynnie uczestniczył
w pracy naukowej. Jego zainteresowania naukowe były bardzo szerokie. Ogniskowały się wokół geografii historycznej, historii geografii, geografii osadnictwa, terminologii, antropologii i etnografii. Próbował także działalności literackiej. Znał kilka języków obcych (rosyjski, węgierski, grecki, łacinę, niemiecki,
francuski, angielski). Część swoich artykułów poświęcił biografiom geografów
i innych przyrodników (np. J.M. Korabinský, M. Bel, S. Mikovíni, S. Tešedík,
J. Pettian, J. Pettko, Š. Jedlík). Jest autorem monografii biograficznej Ladislav
Bartolomeides – pionier krajoznawstwa (1956). W archiwum zachowały się również rękopisy artykułów biograficznych poświęconych C. Ritterowi i A. Von
Humboldtowi (Lukniš 1973; Prikryl 1999; Tajták 2011). Wiele lat po śmierci,
bo dopiero w 2000 r., ukazała się ważna monografia Martinki: Szafran – jego
kult na świecie i wielowiekowa kultura na Słowacji (Šafran – jeho kult vo svete
a stáročná kultúra na Slovensku), wydana przez jego syna.

Rozwój instytucjonalny geografii na Słowacji
w latach 1918–1950
Czechosłowacja uzyskała niepodległość w 1918 r. W walce dyplomatyczno-militarnej o ustanowienie granic nowego państwa aktywnie uczestniczyli
geografowie czescy, którzy przygotowywali naukowe uzasadnienia dla żądań
terytorialnych kraju. Szczególną rolę odegrał tu Viktor Dvorský (1882–1960),
który jako ekspert uczestniczył w paryskiej konferencji pokojowej. Był też
członkiem komisji delimitacyjnej, wyznaczającej granicę czechosłowackopolską. Dvorský studiował na uniwersytecie Karola w Pradze prawo (1905) oraz
geografię (1907). Był uczniem prof. Palacký´ego, doc. Švamberi i prof. Augustina. W 1910 r. habilitował się w zakresie antropogeografii na podstawie pracy
o granicy turecko-czarnogórskiej pt. Černohorsko-turecké hranice od Bojany
po Taře. W latach 1909–1919 był asystentem prof. V. Švamberi. W 1921 r. został
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mianowany profesorem w Wyższej Szkole Handlowej w Pradze, chociaż nadal
wykładał na Uniwersytecie Karola. W 1929 r. zaprzestał aktywnej działalności
z powodu poważnej choroby (w konsekwencji udaru podczas wyjazdu służbowego w czerwcu do Londynu). Dvorský był prekursorem antropogeografii
oraz geografii politycznej w Czechach. Rozpracował metodę monograficzną.
Na jego poglądy w tym zakresie wielki wpływ mieli geografowie francuscy
J. Brunhes i R. Blanchard. Przykładem zastosowania tego podejścia jest
monografia z 1914 r. dotycząca wsi Trenta (ob. Słowenia). W 1910 r. wydano
jego pierwszy czeski podręcznik z antropogeografii pt. Všeobecný zeměpis
člověka. W 1917 r. opublikował artykuł na temat granic nowego państwa pt.
Hranice českého území. Zwrócił uwagę na znaczenie geopolityczne Dunaju
i uzasadniał konieczność utworzenia granicy czechosłowacko-węgierskiej na
tej rzece. W 1918 r. pojawiła się jego praca Území českého národa, a w 1923 r.
książka Základy politické geografie a československý stát. Myśli geopolityczne
Dvorský´ego kontynuował jego uczeń Jaromír Korčák. W 1952 r. Dvorský
– jako pierwszy i jedyny geograf czeski – został mianowany akademikiem
Czechosłowackiej Akademii Nauk (Häufler 1967; J. Martínek, M. Martínek
1998).
Wraz z powstaniem Republiki Czechosłowackiej warunki dla rozwoju nauki
słowackiej, w tym również geografii, uległy zdecydowanej poprawie. W 1919 r.
powstał Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie. W latach 20. XX w. na
Wydziale Filozoficznym stworzono instytucjonalne podwaliny pod rozwój
geografii na Słowacji. Zajęcia prowadzili profesorowie czescy. W 1922 r. na
Wydziale Filozoficznym powstała jednostka pod nazwą Seminarium Geograficzne, z powstaniem którego związany był prof. Karel Chotek. Wcześniej
utworzył on Seminarium Etnografii. Do głównych zadań Choteka należała
ocena użyteczności dla nowego uniwersytetu map i innych zbiorów po zlikwidowanym Zakładzie Geografii Uniwersytetu Elżbiety. Realizując to zlecenie,
już w semestrze letnim roku akademickiego 1921–1922 zdecydował się prowadzić wykład z geografii, mimo braku oficjalnej zgody ministerstwa. Dopiero
w grudniu 1922 r. otrzymał od władz ministerialnych środki finansowe na
zakup dla Seminarium Geograficznego map i sprzętu 1 ¶.
1

Archiwum Uniwersytetu Komieńskiego, FiF UK, Zápisnice profesorského zboru
A1, 1921–1931, aš. 5.
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Pierwszą siedzibą Seminarium były pokoje w gmachu przy ul. Kapitulskiej 1.
W latach 1923–1931 placówka ta została umieszczona na pierwszym piętrze
budynku liceum żeńskiego na rogu ul. Dunajskiej i Rajskiej (obecnie budynek węgierskiego liceum i szkoły podstawowej). W 1927 r. Seminarium zostało
podzielone na Proseminarium Geograficzne i Seminarium Geograficzne.
W 1932 r. obie jednostki dostały pomieszczenia w budynku przy placu Republiki (obecnie plac Słowackiego Powstania Narodowego 22). W 1937 r. zostały
one przeniesione do budynku na ul. Rajskiej 12, gdzie geografowie przebywali
aż do 1986 r.
W 1938 r. Seminarium Geograficzne podzielono na Seminarium Fizycznogeograficzne i Seminarium Antropogeograficzne. Warunki w obu były bardzo
skromne. Obok dyrektorów pracował w nich tylko jeden asytent-bibliotekarz: J. Mjartan (1923–1925), M. Trnovský (1927–1928), V. Budaváry – później
znany słowacki archeolog pod nazwiskem V. Budinský-Krička (1928–1929),
V. Maříková (1929–1932), J. Hubáček (1932–1934) oraz pracownik techniczny.
W semestrze zimowym roku akademickim 1931–1932 zajęcia prowadzili geografowie prascy Karel Kuchař (kartografię) i Vladimír J. Novák (zamiast
J. Hromádki podczas jego stażu we Francji). Po likwidacji w 1934 r. studiów
nadających uprawnienia nauczycielskie nastąpiło osłabienie pozycji geografii. Znacznie spadła liczba studentów tego kierunku. Studia nauczycielskie
zostały reaktywowane dopiero w 1937 r. W tym okresie w seminarium pracowali również badacze pomocniczy – F. Pätoprstý (1937–1938) i F. Toporcer
(1938–1940). W 1937 r. dyrektor seminarium J. Král zaproponował powołanie
lektoratu dla geografii wojskowej, którego jednak nie udało się uruchomić2 ¶
(Dolan 1968; Lukáč 1966; Martínek 2010; Karpáty, Mázorová 2011; Zaťko 1992;
Archiwum UK).
Lata 40. XX w. przyniosły rozwój nowych struktur instytucjonalnych geografii w Bratysławie. W 1940 r. na uniwersytecie 3 ¶ powstał Wydział Nauk
Przyrodniczych, w skład którego wszedł Instytut Geograficzny. Został on
utworzony na bazie Seminarium Fizycznogeograficznego i Seminarium Antro-

2

Archiwum Uniwersytetu Komeńskiego, FiF UK, D6, Geografický seminár 1937–
–1938, aš. 111.
3 W latach 1939–1954 oficjalna nazwa uniwersytetu w Bratysławie brzmiała „Slovenská univerzita v Bratislave”, czyłi Uniwersytet Słowacki.
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pogeograficznego z Wydziału Filozoficznego (Martínek 2010). Dyrektorem
Instytutu był w latach 1940–1946 Jan Hromádka. Badaczami pomocniczymi
– M. Lukniš (1939–1941), D. Vass (1940–1941), J. Heteš (1942–1943), M. Ronajová (1943–1945), V. Navarová (1943–1945). W 1941 r. M. Lukniš został asystentem pomocniczym. Lektorem w zakresie dydaktyki geografii był w okresie
1941–1943 J. Petrenko. Zajęcia z kartografii prowadził Martin Turzák – kartograf wojskowy. Od 1942 r. asystentem z zakresu geografii fizycznej został Michal
Lukniš, który habilitował się w tej dziedzinie w 1946 r. W latach 1943–1947
asystentem w zakresie antropogeografii był Štefan Fekete. W okresie 1946–
–1947 funkcję dyrektora Instytutu Geograficznego sprawował geolog Dimitrij Andrusov, a w latach 1947–1950 Michal Lukniš. W tym okresie poszerzyło
się grono pracowników Instytutu, którymi zostali: Ján Verešík oraz Ján Káčer
(1946), Viera Vyskočilová (1948), Pavol Plesník i Jozef Kosír (1949). Nowym
docentem w zakresie geografii ekonomicznej został mianowany w 1950 r.
Anton Šíma, który przeniósł się na uniwersytet z Wyższej Szkoły Gospodarczej. W okresie 1947–1950 wykłady prowadziły również osoby spoza Instytutu:
Gabriel Beis (z Maison de France w Bratysławie), Jozef Martinka (z Wydziału
Pedagogicznego), Anton Bečvář (z Instytutu Astronomii) i Mikuláš Konček
(z Instytutu Meteorologii i Klimatologii). Zajęcia z kartografii prowadzili pracownicy Politechniki Bratysławskiej – František Jurga (1946–1947), Ján Krajčí
(1947–1948), František Kuska (1948–1949). Lektorami dydaktyki geografii byli
Karol Silnický, Augustín Nenička i Emília Koričanská. W 1950 r., po uchwaleniu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, nastąpiła reorganizacja instytucjonalna. Powstała Katedra Geografii, która objęła Instytut Geografii oraz Instytut
Meteorologii i Klimatologii. Kierownikiem katedry został mianowany klimatolog M. Konček (Lukáč 1966; Dolan 1968; Zaťko 1992, Archiwum UK).
W kwietniu 1943 r. utworzono nową placówkę badawczą – Instytut Geograficzny Słowackiej Akademii Nauk i Sztuki (słow. Zemepisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení). Jego pierwszym dyrektorem został F. Bokes,
a pracownikiem P. Gula. W 1944 r. w działalności Instytutu nastąpiła przerwa. W 1945 r. przywrócił ją J. Hromádka i został jego przewodniczącym aż do
1950 r. Faktycznie instytutem kierował jego uczeń M. Lukniš, a później, w latach
1949–1952, Eduard Šimo. Pracownikami naukowymi instytutu zostali: Dominik Polakovič (1946), Eduard Šimo (1948), Ján Hanzlík (1949) i Emil Mazúr
(1950). W 1953 r. nastąpiła transformacja instytucjonalna nauki i Instytut Geo166
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grafii został włączony do Słowackiej Akademii Nauk (Klas 2006; Lukniš 1987;
Žudel 1993).
W latach 40. XX w. powstała placówka geograficzna w Wyższej Szkole Handlowej (współczesny Uniwersytet Ekonomiczny) w Bratysławie. Kierownikami
Zakładu Geografii byli: Ján Hromádka (1940–1947) i Anton Šíma (1947–1950).

Prekursorzy geografii akademickiej na Słowacji
w latach 1918–1950
W 1922 r. wykłady z geografii na Uniwersytecie w Bratysławie rozpoczął etnograf Karel Chotek (1881–1967), który studiował etnografię, historię, antropologię i geografię na Uniwersytecie Karola w Pradze (był uczniem prof. L. Niederlego i prof. J. Matiegky), później w Lejdzie, Londynie i Paryżu. Był członkiem
grupy ekspertów na paryskiej konferencji pokojowej, kierowanej przez
V. Dvorský´ego. Habilitował się w 1912 r., zaś w 1921 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. W latach 1921–1931 był profesorem Uniwersytetu w Bratysławie, gdzie oprócz etnografii wykładał również geografię (1922–1930).
Latem 1919 r. razem z geografami J.V. Danešem, J. Dvorský´m oraz botanikiem
K. Dominem brał udział w trzymiesięcznej ekspedycji naukowej na Słowacji
(Martínek 2008, 2010).
W latach 1923–1925 zajęcia z geografii prowadził prof. Jiří Viktor Daneš
(1880–1928), który był zięciem ówczesnego rektora uniwersytetu prof. Józefa
Hanuša. W okresie 1898–1902 studiował geografię i historię na Uniwersytecie
Karola w Pradze (był uczniem prof. J. Palackiego, prof. J.N. Woldřicha i prof.
L. Niederlego), później (1903–1904) również na Uniwersytecie w Berlinie
(u prof. Ferdinanda von Richthofena) oraz w innych ośrodkach niemieckich.
Doktorat uzyskał w 1902 r. na podstawie pracy dotyczącej gęstości zaludnienia Hercegowiny (Hustota obyvatelstva v Hercegovině jako výsledek přírodních
pomerů země). W 1906 r. obronił pracę habilitacyjną: Údolí dolní Neretvy.
W 1912 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1919 r. profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Karola w Pradze. W latach 1920–1923 pełnił
funkcję konsula w ambasadzie czechosłowackiej w Sydney. Wpływ na twórczość badawczą Daneša wywarły: teoria cyklu geograficznego W.  M. Davisa,
studia znanego serbskiego geografa Jovana Cvijić’a (z którym utrzymywał
bliskie kontakty osobiste), precyzja naukowa prof. A. Pencka oraz geomorfoPoczątki akademickiej geografii …
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logiczne koncepcje francuskiego geografa E. de Martonne’a. Oprócz geomorfologii prowadził również badania z zakresu antropogeografii (Bałkany, Czechy, Australia), które w Pradze kontynuował jego uczeń J. Pohl (Doberský)
(Martínek 2017). Do Bratysławy Daneš dojeżdżał tylko na dwa dni w tygodniu.
Prowadził wykłady z morfologii powierzchni ziemskiej, geografii politycznej
oraz seminarium i ćwiczenia terenowe. W ramach działalności badawczej na
Słowacji skupił się na geomorfologii. Wynikiem była wydana w 1920 r. praca
Wstęp do geomorfologii Słowacji i Rusi Podkarpackiej (Úvod do geomorfologie
Slovenska a Podkarpatské Rusi). W 1925 r. Daneš zrezygnował z pracy na Uniwersytecie w Bratysławie, ponieważ został wybrany na dziekana Wydziału
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Karola w Pradze. Zmarł przedwcześnie na
skutek wypadku. W kwietniu 1928 r. został śmiertelnie potrącony przez samochód podczas wykonywania zdjęć Baldwin Hills na trasie z Los Angeles do
Hollywood (Martínek 2017).
W latach 1925–1929 dyrektorem Seminarium Geograficznego był prof.
František Štůla (1883–1943), który studiował geografię na Uniwersytecie
Karola w Pradze (uczeń prof. J. Palackiego). Był dobrym przyjacielem prof.
Daneša. Zajmował się geografią gospodarczą. Doktorat uzyskał w 1914 r.
na podstawie rozprawy Dráhy poloostrova Balkánského. Habilitację uzyskał
17 czerwca 1925 r. Z dniem 7 pażdziernika 1925 r. venia docendi (venia legendi)
została przeniesiona na Uniwersytet w Bratysławie. W 1926 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1929 r. profesorem zwyczajnym Wyższej Szkoły Handlowej w Pradze. Štůla dojeżdżał z Pragi do Bratysławy na
trzy dni w tygodniu. W okresie bratysławskim opublikował książkę o geografii świata słowiańskiego: Zeměpisný obraz slovanského světa (1929). W 1927 r.
w polskim „Czasopiśmie Geograficznym” ukazał się jego artykuł o stanie
geografii w Czechosłowacji (Štůla 1927). Jako pierwszy geograf w Czechosłowacji opublikował przeglądowe artykuły w zakresie oceanografii. W 1929 r.
wrócił do Pragi, gdzie w Wyższej Szkole Handlowej zastąpił poważnie chorego prof. Viktora Dvorskiego. W 1932 r. wydał podręcznik z geografii ekonomicznej: Hospodářský zeměpis I. Niektórzy geografowie z Uniwersytetu
Karola (zwłaszcza V. Dědina) bardzo krytycznie ocenili tę publikację, zarzucając jej kompilatorstwo oraz zbyt niską wartość naukową. Niewątpliwą jego
zasługą było doprowadzenie w 1930 r. do habilitacji J. Hromádki (Häufler
1967; Martínek 2010).
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Badania z zakresu geografii prowadziły również osoby z wykształceniem
niegeograficznym. Bardzo aktywny był Štefan Janšák (1886–1972), który skończył studia na politechnice w Brnie. Był pracownikiem administracji państwowej w zakresie budownictwa i prac publicznych. Zajmował się archeologią,
geomorfologią, budownictwem, geografią osadnictwa oraz geografią transportu. Przykładem są opracowania: Staré osídlenie Slovenska (1929), Príspevok
k štúdiu osídlenia Slovenska. Obce a kopanice (1930) oraz Eolické formácie na
Slovensku (1950) (Lukniš 1983). Innym tego typu badaczem był socjolog Anton
Štefánek (1877–1964), który w latach 1898–1902 na Uniwersytecie Wiedeńskim
studiował historię, filozofię oraz geografię. Ze względu na brak środków finansowych studiów nie ukończył. Został dziennikarzem. W 1923 r. ukończył studia
historyczne na Uniwersytecie w Bratysławie. Był aktywny politycznie w partii
agrarnej, w 1929 r. pełnił funkcję ministra szkolnictwa. W 1937 r. rozpoczął
karierę akademicką na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (1942–1949
profesor socjologii stosowanej, w latach 1945–1946 rektor). Z punktu widzenia
geografii interesująca jest wydana w 1944 r. jego monografia Základy sociografie Slovenska. Obszerny rozdział poświęcił w niej demografii Słowacji. Cytuje
prace wielu geografów – C. Rittera, F. von Richthofena, F. Ratzela, E. Reclusa,
L. Sawickiego, E. de Martonne´a, J. Krála, J. Korčáka, J. Hromádki, V. Dvorský´ego, P. Deffontainesa, J. Cvijića, J. Brunhesa. Z punktu widzenia geopolitycznego niezmiernie interesujące jest porównanie różnych podejść geografów
węgierskich (Gyula Prinz i Géza Czirbesz) dotyczących kwestii naturalności /
sztuczności terytorium Królestwa Węgierskiego i Słowacji. W tym opracowaniu Štefánek spróbował przedstawić oryginalną całościową koncepcję przestrzeni i społeczeństwa wiejskiego, którą nazwał vonkov (Štefánek 1944).

Antropogeograf Jiří Král i jego uczeń František Bokes
W 1929 r. dyrektorem Proseminarium oraz Seminarium Geograficznego został
prof. Jiří Král (1893–1975), który w latach 1912–1916 studiował na Uniwersytecie
Karola w Pradze filologię czeską, historię i geografię (był uczniem prof. Švamberi, prof. Daneša i prof. Dvorský´ego). Pracę doktorską obronił 31 października 1917 r. z historii literatury czeskiej. Przez krótki okres (1917–1920) nauczał
w praskim gimnazjum realnym. Od 1920 r. był asystentem prof. V. Švamberi
w Pradze. Habilitował się 11 lipca 1924 r. w zakresie geografii ziem słowiańPoczątki akademickiej geografii …
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skich. W 1929 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1935 r.
profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Bratysławie (Martínek 2010).
W przeciwieństwie do swoich poprzedników mieszkał w Bratysławie (przy
ul. Dankovský´ego 2) i całe dnie spędzał w Seminarium. W latach 1936–1938
kierował Seminarium Antropogeograficznym. Założył i sam finansował serię
wydawniczą Zeměpisné prace – Les travaux géographiques, w ramach której
opublikowano 13 zeszytów. Král uruchomił wymianę publikacji znacznie rozbudowując w ten sposób bibliotekę geograficzną. W październiku 1933 r. Král
był organizatorem (wspólnie z J. Hromádką) II Zjazdu Geografów Czechosłowackich w Bratysławie, w którym uczestniczyło 114 osób (Král 1937). Niestety,
pod koniec 1938 r. Král został zmuszony do powrotu do Pragi na Uniwersytet
Karola, za co później w prywatnej korespondencji ze swoim uczniem z Bratysławy F. Bokesem obwiniał prof. J. Hromádkę (Král 1968). W Pradze Král został
dwukrotnie przeniesiony na przedwczesną emeryturę (w 1939 i w 1948 r.).
W pierwszym przypadku chodziło o zamknięcie czeskich uniwersytetów przez
władze nazistowskie w okresie istnienia Protektoratu Czech i Moraw w ramach
Sonderaktion Prag vom 17. November 1939. Uczelnie zostały ponownie otworzone dopiero w 1945 r. W drugim przypadku uczyniły to władze komunistyczne z powodu fałszywego oskarżenia przez dwóch jego kolegów. Później,
w prywatnej korespondencji z F. Bokesem, Král udowadniał nieprzychylność
kolegów praskich poprzez ich sterylność duchową (Král 1968). W następnych
latach Král oprowadzał turystów. Jest autorem obszernego przewodnika geograficznego po całej aglomeracji praskiej: Zeměpisný průvodce Velkou Prahou
(1946). W 1966 r. został zrehabilitowany (Häufler 1967; Martínek 2010). Zmarł
tragicznie w 1975 r., potrącony śmiertelnie przez tramwaj obok gmachu Teatru
Narodowego (Martínek 2008).
Král jest uważany za jednego z twórców czechosłowackiej antropogeografii. Pozostawał pod szczególnym wpływem geografii francuskiej (P. Vidal de
la Blache, J. Brunhes, A. Demangeon, P. Deffontaines), angloamerykańskiej
(I. Bowman, E. Huntington, S.W. Cushing ), polskiej (L. Sawicki, S. Pawłowski)
oraz serbskiej (J. Cvijić). Odrzucił podejście genetyczne niemieckiej szkoły antropogeograficznej. Kładł nacisk na rolę człowieka w kształtowaniu środowiska geograficznego i zalecał szczegółowe badania terenowe (Král, Kondracki 1951).
Obszarem jego szczególnych zainteresowań badawczych były rzadko zaludnione obszary górskie. Pod wpływem prac L. Sawickiego zainteresował się
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badaniami życia pasterskego w Karpatach. Král był członkiem Słowiańskiej
komisji badawczej pasterstwa w Karpatach i na Bałkanach oraz przewodniczącym jej sekcji czechosłowackiej. Komisja powstała na I Zjeździe Słowiańskich Geografów i Etnografów, który odbył się w czerwcu 1924 r. w Pradze.
Celem komisii było skoordynowanie prac badawczych nad pasterstwem i szałaśnictwem we wszystkich krajach słowiańskich. Ze strony czechosłowackiej,
oprócz Krála, członkiem był V. Dvorský, ze strony polskiej – L. Sawicki
i W. Kubijowicz, badania w Tatrach prowadziła również Z. Hołub-Pacewiczowa
(Kubijowicz 1929). Kubijowicz odwiedził Bratysławę w marcu 1930 r. Wygłosił
dwa wykłady w języku polskim. Na pierwszym wykładzie był obecny również
ówczesny konsul RP w Czechosłowacji Wacław Grzybowski (Martínek 2010).
W ramach serii wydawniczej Zeměpisné prace – Les travaux géographiques Král
wydał Kubijowiczowi kilka prac. W 1932 r. była to publikacja wydana w języku
słowackim (Účasť obyvateľov Spiša v živote pastierskom), w latach 1935 i 1937
dwutomowa książka w języku czeskim na temat życia pasterskiego na terenie
Rusi Podkarpackiej (Pastýřský život v Podkarpatské Rusi I a II). Do druku była
jeszcze przygotowywana praca Kubijowicza pt. Pastýřský život na Slovensku
(Král 1937). Král ściśle współpracował i przyjaźnił się również z geografem
ukraińskim Stefanem Rudnickim (Rudnyckij), z którym w 1926 r. prowadził
wspólne badania terenowe Huculszczyzny w Karpatach Wschodnich (Král
1929; Mušinka 2010). W badaniach osadnictwa rozproszonego w terenach
górskich Czechosłowacji uczestniczył również współpracujący z Králem francuski geograf Pierre Deffontaines – ówczesny profesor geografii na Wydziale
Katolickim Uniwersytetu w Lille. Na podstawie własnych badań terenowych
Deffontaines opracował monografię dotyczącą leśnictwa na Słowacji pt. La vie
forestiére en Slovaquie, opublikowaną w 1932 r. (Janšák 1933).
Král prowadził badania zwłaszcza na terenach Rusi Podkarpackiej. Opublikował syntezy mikroregionalne Čorná Hora (1923), Polonina Rivna (1925), Svidovec (1928), Boržava (wspólnie z W. Kubijowiczem, A. Hilitzerem, M. Malochem, K. Kuchařem, L. Jonášem, A. Matějką, E. Perfeckim, 3 tomy: 1932–1936,
próba wydania czwartego tomu autorstwa A. Boháča, K. Malíka i B. Tumlířa
nie powiodła się). Obszaru Słowacji dotyczyła jego praca Úvahy o rozčlenění
československých Karpat na přírodní oblasti a pojmenování těchto oblastí, która
była później krytykowana przez J. Hromadkę. Král jest autorem pierwszego
czeskiego podręcznika z zakresu geografii człowieka, wydanego w dwóch
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tomach pt. Zeměpis člověka w 1941 r. (drugie wydanie, uzupełnione, ukazało
się w 1945 r.). Pierwszy tom, pt. Člověk a zeměpisné prostředí, traktował o wpływie środowiska geograficznego na człowieka. Drugi, pt. Člověk jako zeměpisný
činitel, był poświęcony wpływowi człowieka na środowisko geograficzne.
Po II wojnie światowej pisał także prace o tematyce historyczno-geograficznej i archeologicznej, które jednak miały niewielką wartość naukową (Häufler 1967; Lukniš 1974; Martínek 2008). W latach 50. XX w. pod wpływem
E. de Martonne´a zwrócił uwagę na zastosowanie zdjęć lotniczych w badaniach
geograficznych. Od 2. połowy lat 50. XX w. zajmował się geografią medyczną
(Korčák 1973; Lukniš 1974; Martínek 2017).
Najwaźniejszym uczniem prof. Krála podczas jego działalności w Bratysławie był František Bokes (Bokesz) (1906–1968). Urodził się w Pezinoku, w latach
1926–1931 studiował historię i geografię na uniwersytecie w Bratysławie. Doktorat obronił na tej uczelni w 1933 r. Po studiach podjął pracę jako nauczycieł
szkół średnich oraz redaktor „Dziennika Słowackiego”. W 1939 r. mianowano
go asystentem na Seminarium Historycznym Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Komeńskiego. W kwietniu 1943 r. został pierwszym dyrektorem nowo
założonego Instytutu Geograficznego Słowackiej Akademii Nauk i Sztuki, a jednocześnie pracownikem Instytutu Historii. W 1944 r. zdecydował się kontynuować pracę tylko w Instytucie Historii, w konsekwencji czego nastąpiła przerwa
w działalności Instytutu Geograficznego. Najważniejszym zadaniem Słowackiej
Akademii Nauk i Sztuki było przygotowanie obszernej kilkutomowej publikacji pt. Slovenská vlastiveda (pol. Krajoznawstwo Słowackie). Do końca II wojny
światowej udało się opublikować trzy tomy. Pierwszy (1943) był m.in. poświęcony geologii (autor D. Andrusov) oraz geografii (autor J. Hromádka). W drugim
tomie rozdziały dotyczyły etnografii i antropologii. Z punktu widzenia geografii
najbardziej interesujący był tom trzeci (1944), poświęcony socjografii i demografii (autorem był A. Štefánek). Bokes przygotował czwarty tom poświęcony
historii, który pojawił się dopiero w 1946 r. Po II wojnie światowej Bokes pracował w strukturach Słowackiej Akademii Nauk i Sztuki, od 1953 r. w Słowackiej
Akademii Nauk (SAN). W latach 1945–1947 był dyrektorem Instytutu Historii,
w latach 1947–1951 pracownikiem wydawnictwa, zaś w okresie 1954–1968 pracownikiem naukowo-badawczym w tymże Instytucie (Žudel 1993).
Bokes zajmował się geografią przede wszystkim w pierwszym okresie swojej kariery, czyli w latach 30. i 40. XX w. Skupił się na geografii historycznej,
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geografii politycznej oraz geografii osadnictwa (Žudel 1993). Zainspirowany
został szkołą niemiecką, zwłaszcza antropogeografią i geografią polityczną
Ratzla i determinizmem geograficznym. Bokes przygotował obszerny rękopis (83 stron) dotyczący antropogeografii miasta stołecznego Bratysławy,
z którego opublikował artykuł Vývoj osídlenia Bratislavy (1939). Problematykę geopolityczną przedstawił w książce dotyczącej słowackiej przestrzeni
życiowej Slovenský životný priestor v minulosti a dnes (1943). W monografii
tej przedstawił koncepcję „Lebensraumu” w ujęciu defensywnym. Podejście
Bokesa jest deterministyczne. Przykładem może być fragment tekstu (Bokes
1943, 8–9):
nie mniej niż potęga polityczna, ważne były również warunki przyrodnicze, które
posiadali Słowacy. Była to żywotność słowackich plemion i ich znaczna zdolność
przystosowania się do warunków życia w środowisku, którego cechy geomorfologiczne niewątpliwie wpłynęły na losy społeczności słowackiej w dowolnym momencie, zwiększając jej odporność na możliwość zgonu lub fuzji w warstwach młodszej
skolonizowanej populacji, przynosząc bardziej zaawansowane formy życia.

Idee geopolityczne Bokes kontynuował w kolejnej monografii Vývin predstáv o slovenskom území v 19. Storočí (1945). Był również współautorem atlasu
historycznego dziejów Słowacji (1942). W 1944 r. pojawiła się jego podstawowa
praca z geografii historycznej, opublikowana w języku niemieckim w ramach
serii wydawniczej Carpatica Slovaca pt. Über die Entwicklung des Gebiets der
Slowaken (Polla 1968; Lukniš 1966).

Jan Hromádka
– założyciel słowackiej szkoły geograficznej
Najważniejszą rolę w tworzeniu współczesnej geografii słowackiej odegrał
prof. Jan Hromádka (1886–1968). Według jego ucznia M. Lukniša (1987) Hromádka był osobowością graniczną w dziejach geografii słowackiej, rozpoczynając nowy etap jej rozwoju jakościowego.
Hromádka urodził się we wsi Volenice w Czechach Południowych. W 1906 r.
ukończył liceum pedagogiczne w Przybramie i rozpoczął pracę nauczyciela
w szkołach podstawowych w gminach Čiháň i Chlístov w Czechach Południowo-Zachodnich. W latach 1910–1914 studiował – jako student nadzwyczajny (bez egzaminu maturalnego) – historię, geografię oraz geologię
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Pod wpływem
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prof. Jiří V. Daneša oraz Viktora Dvorskiego specjalizował się w geografii.
Wybuch I wojny światowej sprawił, że studiów nie ukończył. W latach 1914–
–1918 był wcielony do wojska, walczył na froncie galicyjskim i włoskim, gdzie
został ranny i koniec wojny spędził w szpitalu. Po ustanowieniu niepodległej
Czechosłowacji, w 1919 r. został wysłany na Słowację do Liceum Pedagogicznego w Nowej Wsi Spiskiej. W 1923 r. zdał egzamin maturalny, w 1925 r. podjął
pracę w Liceum Pedagogicznym w Bratysławie. W latach 1925–1926 kontynuował studia w zakresie historii oraz geografii na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (pod kierunkiem Daneša i Štůli).
W 1928 r. uzyskał doktorat (PhDr.) w dziedzinie geografii i etnografii. Na podstawie pracy Průlom dunajský a půda Bratislavy, dotyczącej geomorfologii oraz
geografii fizycznej obszaru tego miasta, w maju 1930 r. habilitował się w zakresie geografii fizycznej (pod kierunkiem prof. Štůli). Był nauczycielem w 1. Państwowym Liceum im. Masaryka w Bratysławie (Lukniš 1949, 1987; Martínek
2008). W semestrze zimowym 1931–1932 odbył półroczny staż naukowy na
Sorbonie w Paryżu pod kierunkiem prof. A. Demangeona i prof. E. de Martonne´a. W ramach pobytu we Francji był uczestnikiem Międzynarodowego
Kongresu Geograficznego, odbywającego się we wrześniu 1931 r. w Paryżu 4 ¶.
W 1930 r. zaczął pracować jako docent prywatny na Uniwersytecie w Bratysławie. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Naukowego im. P.J. Szafarzyka (słow. Učená spoločnosť Šafárikova), a od 1936 r. przewodniczącym jego
komisii do badań Dunaju. W 1936 r. Uniwersytet Karola w Pradze wystąpił
z wnioskiem, aby J. Hromádka przejął na tej uczelni profesurę po emerytowanym prof. Švamberze. Wniosek zawetował geomorfolog prof. V. Dědina. Hromádka kontynuował więc pracę w Bratysławie. Otrzymał tam nominację na
kierownika Seminarium Geografii Fizycznej, zaś w 1938 r. został profesorem
nadzwyczajnym w zakresie geografii fizycznej. W 1939 r. uzyskał nominację
na profesora zwyczajnego z geografii ogólnej. Po wymuszonym zwolnieniu
z uczelni bratysławskiej prof. Jiří Krála, Hromádka podjął również kierownictwo Seminarium Antropogeografii. Mimo swego pochodzenia czeskiego
władze nowego państwa słowackiego pozwoliły mu kontynuować pracę na
uczelni. Na tę decyzję wpłynęła przede wszystkim jego świetna znajomość
języka słowackiego, w którym prowadził wykłady i pisał prace naukowe.
4
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W 1940 r. Hromádka został kierownikiem Instytutu Geografii na nowym
Wydziałe Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Słowackiego (nazwa Uniwersytetu Komeńskiego w latach 1939–1954). Od 1940 r. prowadził również wykłady
w nowopowstałej prywatnej Wyższej Szkole Handlowej w Bratysławie.
W latach 1945–1946 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych.
W 1946 r. był założycielem oraz pierwszym przewodniczącym Słowackiego
Towarzystwa Geograficznego, które stanowiło oddział Czechosłowackiego
Towarzystwa Geograficznego. W 1945 r. przywrócił działalność Instytutu
Geografii Słowackiej Akademii Nauk i Sztuki i był jego zwierzchnikiem aż do
1950 r. (Lukniš 1987; Žudel 1993).
Z powodów rodzinnych w październiku 1946 r. Hromádka przeniósł się
do Pragi, zostając profesorem Głównej Szkoły Handlowej po zmarłym prof.
Štůle. Do roku akademickiego 1947–1948 prowadził jeszcze zajęcia w Bratysławie. W 1951 r. władze komunistyczne ze względów ideologicznych nakazały mu przejście na przedwczesną emeryturę. Wprawdzie w latach 1954–1956
kierował jeszcze Pracownią Geografii Gospodarzcej Czechosłowackiej Akademii Nauk w Pradze i brał udział w przygotowaniu Atlasu Czechosłowacji,
ale potem przeniósł się na wieś (Železnice u Jičína, Rudolfov), gdzie żył
w odosobnieniu. Mimo tych szykan nadal kontynował pracę naukową. Zmarł
w styczniu 1968 r. w Czeskich Budějoviciach (Balatka 1986; Lukniš 1987).
W dorobku badawczym prof. Hromádki wyraźnie zaznaczają się wpływy
jego mistrzów. Jego zainteresowania naukowe były wszechstronne. Pod wpływem prof. Daneša zajmował się geomorfologią, zwłaszcza kształtowaniem się
rzeźby Słowacji. Był zwolennikiem teorii cyklu geograficznego W. M. Davisa.
Badał formy abrazyjne (Devínska Kobyla), rowy przedgórskie oraz tarasy
rzeczne (doliny rzek Hornad, Hron). Podsumowaniem prowadzonych badań
terenowych i kameralnych analiz map był podział terenu na jednostki przestrzenne według genezy ich rzeźby (Třídění povrchových tvarů Slovenska na
podkladě jejich vývoje, 1931). Hromádka stosował ujęcie syntetyczne i analizował relacje między rzeźbą a innymi zjawiskami geograficznymi, np. z osadnictwiem: Morfologické základy osídelní Oravy a jeho typy (1933). Do tematu tego
wrócił po latach w pracy Orografické třídění Československé republiky (1956),
w której zaprezentował nowy podział geomorfologiczny całego obszaru Czechosłowacji. Praca jest wynikiem badań Hromádki, które prowadził przez
ponad 30 lat. Kontynuował i rozbudował w niej myśli na ten temat zaprezenPoczątki akademickiej geografii …
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towane wcześniej przez geologów (np. J. Kejčí, D. Štúr, V. Uhlig), geografów
i kartografów (K. Kořistka, V. Dědina). Szczególną uwagę poświęcił wyjaśnieniu zastosowanej terminologii i metodologii badań (Lukniš 1983, 1987).
Oprócz geomorfologii Hromádka prowadził równieź badania z antropogeografii, geografii historycznej i geografii politycznej. Na idee Hromádki
wywarły wpływ myśli geopolityczne prof. V. Dvorský´ego dotyczące politycznego oraz ekonomicznego znaczenia dostępu do Dunaju oraz wyznaczenie Bratysławie funkcji miasta stołecznego dla Słowacji. Problemy te zostały
szczegółowo omówione zarówno w syntezie regionalnej Bratysławy (Hromádka 1933), ale również w artykule opublikowanym w Serbii pt. Problem glavnog grada Slovačke (1949). Temat granic Czechosłowacji omówił w pracy pt.
Ideálne hranice Československa (1946).
Zainteresowania z zakresu geografii historycznej dotyczyły problematyki
starej drogi czeskiej na Słowacji (artykuł pt. Česká cesta na Slovensku a Žižkovo
tažení do Uher v r. 1423, 1933). Znane są też prace Hromádki na temat terminologii i słowackiego nazewnictwa geograficznego, m.in. przedyskutował on problem odpowiedniej nazwy najwyższego szczytu Tatr i jednocześnie Słowacji
– Gierlachu (Gerlachu) (Hromádka 1935b). Przedmiotem zainteresowań Hromadki był też rozwój geografii na Słowacji, któremu poświęcił kilka artykułów
(np. Hromádka 1955, 1962).
Geografia regionalna była trzecią domeną działalności badawczej Hromádki. W tym przypadku możemy zaobserwować w jego pracach wyraźne
wpływy szkoły francuskiej, co było efektem jego stażu w Paryżu (u prof.
Demangeona i de Martonne´a). Hromádka jest autorem dwóch syntez regionalnych, w których omówił obszar Bratysławy i okolic miasta stołecznego, czyli
powiaty bratysławski oraz malacki (pt. Zemepis okresu bratislavského a malackého, 1933 i 1935 a) oraz region Orawy (Zemepis Oravy, 1934). Oprócz syntez
regionalnych Hromádka opublikował również prace syntetyczne odnoszące
się do Słowacji oraz Rusi Podkarpackiej. Tego drugiego regionu dotyczyła
praca z 1936 r. pt. Zeměpisné prostředí života na Podkarpatské Rusi. W ramach
kilkutomowego opracowania dotyczącego geografii świata opublikował
obszerny rozdział na temat Słowacji i Rusi Podkarpackiej. W pracy tej zastosował kompleksowe podejście,wyróżniając na podstawie cech przyrodniczych
oraz kulturowych pięć regionów (Podunajsko, Strážovsko, Tatransko, Poľansko
i Słowacja Wschodnia) (Hromádka 1938). W ramach zainteresowań proble176
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matyką regionalną Hromádka przygotował dwa podręczniki z zakresu geografii
Czechosłowacji i Związku Radzieckiego: Zemepis Sväzu Sovietskych socialistických republik (1947) oraz Príručka zemepisu Československej republiky (1949).
Najważniejsza synteza Hromádki ukazała się w 1943 r. w pierwszym tomie edycji
„Slovenská Vlastiveda” (Všeobecný zemepis Slovenska) (Matlovič 2007, 2008).
W syntezach geograficznych Hromádki bardzo wyraźnie zaznacza się
wpływ francuskiej szkoły geograficznej Vidala de la Blache´a. Hromádka
wprowadza do geografii słowackiej podejście vidaliańskie i jego „ styl życia ”
(fr. genre la vie), który określił po słowacku jako „životné typy». Wydzielił styl
nizinny, styl kotlinowy, styl wyżynny, styl życia w osadnictwie rozproszonym,
styl życia leśnego i górniczego, styl życia górskiego – pasterskiego na bacówkach oraz w uzdrowiskach, a także styl życia w obszarach przemysłowych
i dużych miastach (Hromádka 1943, 1949). W swych pracach zaprezentował
również koncepcję „ obszarów naturalnych ” (fr. pays, sł. prirodzené oblasti)
oraz „ środowiska geograficznego ” (fr. milieu, sł. zemepisné prostredie). W analizie obszaru miasta i okolic stołecznej Bratysławy szczególną uwagę poświęcił
kształtowaniu się strefy podmiejskiej. Pod wpływem Demangeona zaprezentował koncepcję banlieu, który określił jako nową jednostkę geograficzną. Jego
zdaniem banlieu tworzy całość organiczną, w której rolę kluczowego czynnika
kształtującego odegrał człowiek. Wbrew temu, iż banlieu Bratysławy tworzone
jest przez trzy odrębne obszary naturalne (Nizina Naddunajska, Małe Karpaty,
Nizina Zahorska), człowiek poprzez swoją działalność doprowadził do ich
połączenia. W wyniku tego procesu powstała nowa jednostka geograficzna,
która ma przejściowy charakter miejsko-wiejski (Hromádka 1933, 1935a).
Profesor Hromádka wypromował pierwsze pokolenie geografów słowackich (V. Briedoň, Š. Bučko, Š. Fekete, J. Fraňo, J. Hetteš, L. Kvietok, T. Lamoš,
M. Lukniš, M. Papík, P. Plesník, D. Polakovič, J. Smetana, A. Šíma, E. Šimo,
L. Tajták, J. Verešík). Pod kierunkiem Hromádki habilitował się w 1946 r.
w zakresie geografii fizycznej na Uniwersytecie M. Lukniš oraz w 1949 r.
A. Šíma w zakresie geografii ekonomicznej w Wyższej Szkole Handlowej
(Lukniš 1987). Michal Lukniš (1916–1986) był kontynuatorem międzywojennych idei prof. Hromádki w zakresie badań geomorfologicznych oraz syntez
regionalnych, które w swoich studiach znacznie rozbudował (Mazúr 1986).
Już w 1946 r. została opublikowana jego monografia mikroregionalna pt.
Jakubiany, w której zastosował metodę vidaliańską w ramach szczegółowej
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analizy życia pasterskego w tej gminie. W 2. połowie lat 40. XX w. pojawiły
się publikacje dalszych uczniów Hromádki. Opracowanie z antropogeografii osadnictwa pt. Tri prímestské osady na pravom brehu Dunaja przedstawił
w 1947 r. Š. Fekete, a w 1948 r. ukazała się monografia T. Lamoša z geografii
miasta górniczego pt. Sídelný zemepis Kremnice. W tym samym roku pojawiła
się książka L. Kvietoka na temat życia leśnego pt. Život v lesoch na Horehroní.
Antropogeografický príspevok k vlastivede Horehronia. W 1949 r. rozpoczęto
publikować nową serię wydawniczą pt. „ Geographia Slovaca ”. Pierwszy tom
wydano z okazji jubileuszu 60-lecia Hromádki (Hromádkov sborník).

Myśl i koncepcje geograficzne na Słowacji
w 1. połowie XX w.
Z dotychczasowych rozważań wynika, że w 1. połowie XX w. na rozwój słowackiej myśli geograficznej decydujący wpływ miała geografia czeska. Warto podkreślić, że w okresie międzywojennym wśród geografów czeskich dominowało
stanowisko głoszące jedność geografii jako nauki.
Geografia w Czechach powstawała w wyniku nakładających się na siebie
wpływów różnych szkół europejskich. Początek wiązał się z Berlinem (C. Ritter), najstarszym w Europie ośrodkiem nowożytnej myśli geografii (ryc. 1).
Nic więc dziwnego, że również w następnych okresach obserwowano wpływ
szkół niemieckich, utworzonych przez takich geografów, jak: F. Ratzel,
A. Penck, F. Von Richthofen, A. Hettner. Stopniowo zaczęły się pojawiać
wpływy innych szkół geograficznych: francuskiej (Vidal de la Blache, J. Brunhes, R. Blanchard, A. Demangeon, E. de Martonne, P. Deffontaines), anglo-amerykańskiej (W.M. Davis, Herbertson), polskiej (L. Sawicki) oraz serbskiej
(J. Cvijić) (Häufler 1967; Trávníček 1984).
W geografii fizycznej najbardziej rozbudowaną dziedziną badawczą była
geomorfologia, w której w latach 20. XX w. przeważała teoria cyklu geograficznego W.M. Davisa (J.V. Daneš), chociaż zwolenników wśród czeskich
geografów miały też koncepcje geomorfologiczne A. Pencka (V. Dědina),
E. de Martonne´a (J. Moschelesová) oraz geomorfologa krasu J. Cvijića
(J.V. Daneš) (Häufler 1967).
Pierwszy etap rozwoju antropogeografii był związany z deterministyczną
koncepcją Ratzela (V. Dvorský) (Häufler 1967). Później zwiększył się wpływ
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Ryc. 1.
Uproszczony schemat genealogii początków myśli geograficznej na Słowacji
Fig. 1.
A simplified genealogical scheme
of the beginnings the geographical thought in Slovakia
Źródło:
opracowanie własne na podstawie: Häufler (1967), Dickinson (1969),
Martínek (2008).
Source:
adapted from: Häufler (1967), Dickinson (1969), Martínek (2008).

szkoły amerykańskiej (J. Moschelesová), a zwłaszcza francuskiej (J. Král).
Kontakty intelektualne środowiska praskiego z Francją były rozwijane przez
założony w 1920 r. Instytut Francuski w Pradze (l’Institut Ernest Denis),
w którym w latach 1920–1939 wykłady z geografii prowadził Alfred Fichelle 5 ¶
(Joerg 1922; Fichelle 1921). E. de Martonne i P. Deffontaines kilkakrotnie odwiedzali Czechosłowację, publikując szereg prac dotyczących tego kraju.

5

Alfred Fichelle (1889–1968) studiował historię oraz geografię na Uniwersytecie w Lille. W 1916 r. został mianowany profesorem Instytutu Francuskiego w Sankt
Petersburgu. Po rewolucji październikowej wyjechał z Rosji i do 1939 r. pracował
w Pradze (Hnilica 2009, 160).
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Nasilenie wpływu geografii francuskiej na geografię słowacką było efektem
pobytu naukowego Hromádki na Uniwersytecie w Paryżu na początku lat 30.
XX w. Po II wojnie światowej (1947–1949) wykłady z geografii człowieka na
Uniwersytecie w Bratysławie prowadził Gabriel Beis 6 ¶ z Maison de France.

Podsumowanie
Skomplikowana historia geografii na Słowacji była kształtowana przez różnorodne czynniki geopolityczne, geoekonomiczne oraz geokulturowe.
W porównaniu z innymi krajami rozwój akademickiej geografii na Słowacji
był opóźniony. Wraz z powstaniem przed 100 laty Republiki Czechosłowackiej
zdecydowanej poprawie uległy warunki dla rozwoju nauki słowackiej, w tym
również geografii. W 1919 r. powstał Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie.
W latach 20. XX w. na Wydziale Filozoficznym tej uczelni stworzono instytucjonalne podwaliny pod rozwój geografii na Słowacji. Zajęcia prowadzili profesorowie czescy. W 1922 r. powstała pierwsza jednostka pod nazwą Seminarium
Geograficzne. W rozwoju geografii w okresie międzywojennym najwaźniejszą
rolę odegrali prof. J. Král i prof. J. Hromádka. Prof. Hromádka wypromował
pierwsze pokolenie geografów słowackich. Kontynuatorem międzywojennych
koncepcji prof. Hromádki w zakresie badań geomorfologicznych oraz syntez
regionalnych, został jego uczeń M. Lukniš. Pod jego kierunkiem geografia słowacka znacznie rozbudowała się w 2. połowie XX w.

Ambróz L., Sabol M., Rendoš M., 2017, Ján Volko-Starohorský and nature
conservation, „ Aragonit”, 22(1), 7–8.
Archiwum UK, Fond RUK, Soznam osôb a ústavov a štátnych skúšobných
komisií. Soznam prednášok na zimný semester. Soznam prednášok na
letný semestr, Akademický senát UK/SU, Bratislava, 1921–1949.
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Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu
polskiej kartografii szkolnej
w okresie międzywojennym
i po II wojnie światowej
Role of geographers in creating and developing
Polish school cartography in the interwar period,
as well as after World War II

Przed I wojną światową własna kartografia szkolna w podzielonej
między trzy państwa Polsce miała swoje początki w posiadającej dużą
autonomię Galicji, gdzie obok tłumaczeń austriackich atlasów i map ściennych szkoły dysponowały pionierskimi pracami lwowskich geografów
S. Majerskiego (mapy) i E. Romera (atlas geograficzny). Po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę w 1918 r. w kartografii szkolnej priorytetem
stało się przygotowanie nowych map i atlasów. Barierę wejścia w wysokonakładową produkcję kartograficzną stanowiły jednak kompetencje poligraficzne i kapitał. Przeszkody te pokonali już na początku lat 20. XX w.
dwaj wybitni geografowie uniwersyteccy: E. Romer, tworząc we Lwowie
spółkę „ Książnica-Atlas ”, która stała się największym wydawnictwem
edukacyjnym w międzywojennej Polsce, oraz L. Sawicki – organizując
wydawnictwo „ Orbis ” w Krakowie. Lwowska „ Książnica-Atlas ” wypracowała na tyle silną wartość w zakresie praw autorskich oraz kapitału
ludzkiego, że odrodziła się po II wojnie światowej we Wrocławiu. Powstałe w 1951 r. w Warszawie Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych było w dużym stopniu jej merytorycznym spadkobiercą.

zarys treści

Wypracowane w nim koncepcje map kontynuowane są w kilku innych
wydawnictwach działających po 1989 r.
W działalności geografów na rzecz tworzenia i rozwijania polskiej kartografii szkolnej można wskazać cztery obszary. Pierwszy to autorskie opracowania kartograficzne, ze szczególnym wyróżnieniem dorobku E. Romera
oraz jego współpracowników J. Wąsowicza i T. Szumańskiego we Lwowie,
L. Sawickiego i S. Korbla w Krakowie, M. Janiszewskiego w Warszawie,
a w ostatnim półwieczu redaktorów Państwowego (od 1992 r. Polskiego)
Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych oraz wydawnictw Nowa
Era i Demart. Drugi to inicjowanie dyskusji pomiędzy naukowcami, autorami map, nauczycielami i metodykami geografii w formie konferencji
i seminariów. Obszar trzeci to kształcenie na uniwersytetach geografów
kartografów – przyszłych autorów i redaktorów map i atlasów szkolnych.
W tym zakresie największe zasługi mają Uniwersytet Warszawski (specjalizacja kartograficzna od 1950 r.) i Uniwersytet Wrocławski (specjalizacja kartograficzna od 1954 r.). Czwarty obszar to kształcenie nauczycieli
w zakresie rozumienia języka mapy i efektywnego wykorzystywania map
w edukacji szkolnej.
Słowa kluczowe

Mapy szkolne, atlasy szkolne, pomoce szkolne w geografii, nauczanie geografii, historia kartografii

abstract

Before World War I, Polish school cartography, in a Poland divided among
three countries, originated in highly autonomous Galicia. Apart from
translations of Austrian atlases and wall maps, schools had the pioneering
work of Lvov geographers S. Majerski (maps) and E. Romer (geographical atlas) at their disposal. Once Poland regained its independence in 1918,
the creation of new maps and atlases became a priority for school cartography. Barriers to commencing large-scale cartographic production included
printing competencies and the lack of capital. These obstacles were overcome at the beginning of the 1920s, however, by two outstanding university
geographers: E. Romer, who established the “Książnica-Atlas ” company in
Lvov, which became the highest educational publishing house in Poland
between World Wars I and II, and L. Sawicki, who established the “Orbis ”
publishing house in Krakow. Lvov’s “Książnica-Atlas ” had developed
enough valuable assets in the areas of copyright and human resources that
it was re-established after World War II in Wrocław. To a large extent, the
State Cartographical Publishing House, which was established in 1951, was
its successor. The map concepts it developed were also used by a few other
publishing houses operating after 1989.
There were four main areas of activity in the creation and the development of Polish school cartography. The first is authors’ own cartographical
works, particularly the atlases and maps by E. Romer and his associates,
J. Wąsowicz and T. Szumański in Lvov, L. Sawicki and S. Korbel in Krakow,
and M. Janiszewski in Warsaw; as well as, for the last sixty years, the editors
of the State (since 1992 Polish) Cartographical Publishing House and the
Nowa Era and Demart publishing houses. The second is the initiation of
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discussions between the authors of maps, teachers and geography methodologists at conferences, seminars and in journals. The third is the education of geographers and cartographers at universities, i.e., future authors
and editors of maps and school atlases. The University of Warsaw (which
has had a specialization in cartography since 1950) and the University
of Wrocław (with a specialization in cartography since 1954) have been
the most successful in this respect. The fourth area is the education and
training of teachers in reading maps and using them effectively in school
education.
School maps, school atlases, teaching aids in geography, teaching of geography, history of cartography

Key Words

tulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego to niecodzienna okoliczność, wyjątkowo sprzyjająca porządkowaniu, podsumowywaniu i ocenianiu dorobku polskich geografów. Obchody stulecia PTG uświetniły uroczyste konferencje, publikacje naukowe i pamiątkowe medale. Artykuł o roli
geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej również wpisuje się w tę narrację i odpowiada na pytania: w jakim kierunku zmierzały ich
zainteresowania w pierwszym okresie po odzyskaniu państwowości i po II wojnie światowej, w jakim stopniu przedmiotem ich prac były opracowania kartograficzne, w tym problemy metodyczne i produkcja map, a w jakim dydaktyka, czyli kształcenie geografów w redagowaniu map szkolnych i nauczycieli
w zakresie korzystania z tych pomocy. Istotne było również wyłonienie tych
geografów, których szczególne zaangażowanie w szkolną kartografię zaowocowało zbudowaniem jej mocnych fundamentów.
Materiałem, który posłużył do sformułowania odpowiedzi na postawione pytania, były źródła kartograficzne – mapy i atlasy geograficzne wydane od początku
XX stulecia, opracowane przez polskich autorów i zakwalifikowane przez właściwego ministra do użytku szkolnego, a także źródła pisane – publikacje tekstowe
geografów jako autorów atlasów i map oraz uczestników dyskusji na temat koncepcji mapy szkolnej i jej roli w procesie nauczania geografii. Łącznie uwzględniono prawie 300 atlasów i 200 map szkolnych oraz ponad 150 monografii, artykułów, materiałów konferencyjnych, recenzji i sprawozdań. Dane bibliograficzne
o ważniejszych pozycjach dołączono do artykułu w postaci chronologicznego
wykazu atlasów i map szkolnych oraz zestawienia cytowanej literatury.
Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej

187

Na podstawie analizy zebranego materiału zarysowane zostały cztery
obszary, w których aktywność geografów była znacząca. Pierwszy i najważniejszy z nich to autorskie opracowywanie oraz publikowanie map i atlasów przeznaczonych do edukacji szkolnej, drugi to wymiana doświadczeń i dyskusje
poświęcone kartografii szkolnej w formie ogólnopolskich konferencji i seminariów oraz artykułów i recenzji w czasopismach fachowych, trzeci to kształcenie przyszłych autorów i redaktorów map szkolnych w ramach uniwersyteckich studiów geograficznych, wreszcie czwarty to dokształcanie nauczycieli
geografii na specjalnych kursach i w publikacjach w zakresie korzystania z map
i atlasów szkolnych, w tym ich nowych form, w procesie nauczania.

Bilans otwarcia
Mapy i atlasy geograficzne wydawane tuż przed I wojną światową na ziemiach
polskich podzielonych pomiędzy trzech zaborców były opracowywane nie
tylko przez geografów. Wspólnym mianownikiem intencji ich autorów był
aktywny udział w procesie budzenia świadomości narodowej. Wśród publikacji kartograficznych wydawanych do wybuchu I wojny światowej przeważały
pozycje o charakterze popularnonaukowym, których autorzy wykorzystywali
mapę jako jedną z form oddziaływania społecznego, współistniejącą z ich
wystąpieniami publicznymi. Mapy pełniły wówczas podwójną funkcję – polityczną i edukacyjną, były istotnym narzędziem komunikacji społecznej w okresie odzyskiwania przez państwo polskie niepodległości (Konopska 2015).
Znaczący wzrost liczby publikacji kartograficznych w tym czasie odzwierciedlał ogólną tendencję w sferze wydawniczej, jaka utrzymywała się aż do
wybuchu I wojny światowej; w samej tylko Warszawie ok. 1900 r. ukazało się
o 40 % więcej publikacji niż dekadę wcześniej (Kwiatkowska 2011). W zależności od zaboru, w szkołach używano atlasów w oryginalnej lub polskiej wersji językowej. W zaborze pruskim i rosyjskim w latach 80. XIX w., po wcześniejszym okresie względnie liberalnego podejścia do nauczania w języku
polskim, nastąpiło pogorszenie sytuacji. W rezultacie w oficjalnym nauczaniu
zakazano używania podręczników i map w języku polskim (Szumański 1926).
Pod tym względem pozytywnie wyróżniała się Galicja, gdzie zarówno szkoły
ludowe jak i średnie od lat 70. XIX w. miały do dyspozycji polskie tłumaczenia austriackich atlasów B. Kozenna i W. Haardta oraz kilkanaście map ścien188
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nych, zaadaptowanych przez krakowskiego nauczyciela geografii Bronisława
Gustawicza (Piasecka 1991). W Galicji zostały opublikowane takie pionierskie
opracowania naszej nowoczesnej kartografii szkolnej, jak ścienne mapy Galicji
(1894 – M1) 1 ¶ i ziem dawnej Polski (1907 – M2) lwowskiego nauczyciela geografii Stanisława Majerskiego (Szynkiewicz 2004). Także we Lwowie Eugeniusz
Romer, wówczas tzw. prywatny docent na Uniwersytecie Lwowskim i również
nauczyciel w szkołach średnich, opracował i dołączył do swojego podręcznika
geografii dla klasy pierwszej szkół średnich z 1908 r. słynny Atlas geograficzny
(A1), który jeszcze przed odzyskaniem niepodległości miał trzy wydania drukowane w Wiedniu (Nowak-Ferdhus i in. 1992; Ostrowski, Pasławski, Szaniawska 2004; Konopska, Pasławski 2008; Spallek 2018).

Obszary działalności
Opracowywanie oraz wydawanie map i atlasów
Odnosząc się do pierwszego obszaru aktywności geografów – autorskiego
opracowywania map i atlasów oraz ich publikowania, należy zauważyć, że
w czasie XX stulecia występowały różne bariery wejścia w kartograficzną działalność produkcyjną, zwłaszcza wysokonakładową. W zależności od okresu
były to bariery kompetencyjne, finansowe lub polityczne.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę barierę tę stanowił brak kompetencji poligraficznych związanych z procesem reprodukcji i drukiem map
oraz brak zabezpieczenia finansowego tej wielce kapitałochłonnej działalności wydawniczej (Romer 1926, 1928 b, 1955; Konopska 2004). Pierwsze bariery
związane z wejściem w obszar wysokonakładowej produkcji kartograficznej
pokonał już na początku lat 20. XX w. E. Romer, tworząc w 1921 r. we Lwowie Spółkę Kartograficzną i Wydawniczą „ Atlas ”, a po jej połączeniu w 1924 r.
z wydawnictwem „ Książnica Polska ” – spółkę akcyjną Zjednoczone Zakłady
Kartograficzne i Wydawnicze „ Książnica-Atlas ”, z własną drukarnią oraz działający w jej strukturze Instytut Kartograficzny jego imienia. Z czasem stała się
1

Liczby w nawiasach poprzedzone literą M oznaczają numery pozycji w dołączonym do artykułu wykazie wybranych map, a liczby poprzedzone literą A – numery
w wykazie atlasów.
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ona największym wydawnictwem edukacyjnym II RP. Tymczasem założona w 1919 r. krakowska Nakładowa Księgarnia Geograficzna
„ Orbis ” z profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Ludomirem Sawickim na czele
działała według innego modelu organizacyjnego, zlecając usługi drukarskie we Wiedniu
(Konopska 2014 a).
Wśród geografów zajmujących się opracowywaniem oraz wydawaniem atlasów i map
szkolnych w okresie międzywojennym na
szczególne wyróżnienie ze względu na doroFot. 1.
bek zasługują przede wszystkim Eugeniusz
Eugeniusz Romer (1871 – 1954)
Romer (fot. 1) i jego lwowscy współpracownicy Józef Wąsowicz (fot. 2) i Teofil Szumański w Instytucie Kartograficznym najpierw
przy „ Atlasie ”, a potem „ Książnicy-Atlas ”,
a jednocześnie nauczyciele akademiccy w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Jana
Kazimierza. Romer przygotował przy ich
udziale kolejne wydania swojego Atlasu geograficznego, ukazującego się od 1926 r. pod
zmienionym tytułem jako Mały atlas geograficzny, a od dziesiątego wydania w 1928 r.
ze zmodyfikowaną treścią (A5). Ponadto
w latach 20. ukazała się seria pięciu atlasów
Fot. 2.
krajoznawczych województw (A3) oraz trzy
Józef Wąsowicz (1900 – 1964)
wydania Atlasu Polski współczesnej (A4),
a w 1934 r. drugie pełne wydanie (ze skorowidzem nazw) używanego także
w szkołach dużego Powszechnego atlasu geograficznego (A6), nie licząc prawie
stu tytułów szkolnych map ściennych i podręcznych, zawsze z E. Romerem
jako współautorem, głównie z T. Szumańskim), przy czym w latach 30. za całą
tę twórczość odpowiadał J. Wąsowicz (Pawlakowie 2000, Berlińska i in. 2004).
Znacznie skromniejszy był kartograficzny dorobek Ludomira Sawickiego
(fot. 3) i jego krakowskiego „ Orbisu ”, na który składa się opracowany wspólnie
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z lektorem kartografii Stanisławem Korblem
trzyczęściowy Atlas geograficzny (1922–1925,
A2) i jego zmniejszona wersja, podręczna
mapa fizyczna Polski (także z S. Korblem) oraz
29 map ściennych (głównie fizycznych) Polski
(M5), regionów Europy, kontynentów i półkul,
będących polskojęzycznymi adaptacjami map
znanej wiedeńskiej firmy Freytaga i Berndta,
w której były drukowane (Dobrowolska,
Mochnacki 1968).
Szczególne miejsce w polskiej kartografii
szkolnej zajmuje geograf regionalny i dydakFot. 3.
tyk geografii Michał Janiszewski (fot. 4), absolLudomir Sawicki (1884 – 1928)
went Uniwersytetu Jana Kazimierza, w latach
1923–1928 stypendysta Instytutu Kartograficznego im. E. Romera, w którym wspólnie
z E. Romerem opracował dwie mapy ścienne:
przemysłu Polski (M8) i fizyczną Afryki (M9).
W 1931 r. przeprowadził się do Warszawy, gdzie
do wybuchu wojny uczył w szkołach średnich
oraz opracował i wydał najpierw w 1935 r. oryginalną dużą ścienną mapę fizyczną Polski w skali
1:500 000 (M11) z niekonwencjonalnym obrazem rzeźby (z 60-metrowym cięciem poziomic
na nizinach i wyżynach), a w 1939 r. GeograFot. 4.
ficzny atlas Polski dla I i IV klasy gimnazjalnej
Michał Janiszewski
(A8) z podręczną wersją tej mapy (Rodzoś
(1901 – 1984)
2002).
Lwowska „ Książnica-Atlas ” wypracowała na tyle silną wartość w zakresie
praw autorskich oraz kapitału ludzkiego w postaci oddanych i kompetentnych
pracowników, że odrodziła się po II wojnie światowej we Wrocławiu (Konopska, Szymanek 1997; Pawlak 2004). Tuż po zakończeniu wojny do reaktywowanej spółki i również odtworzonego kierowanego przez J. Wąsowicza Instytutu Kartograficznego im. E. Romera wkrótce dołączyli lwowscy geografowie
Władysław Migacz i Helena Halicka. Już w 1946 r. wznowiono tu wydawaRola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej
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nie ściennych i podręcznych map szkolnych, zainaugurowane mapą fizyczną
Śląska E. Romera i A. Wrzoska (M13), a przede wszystkim gruntownie przerobionego i zaktualizowanego trzynastego wydania Małego atlasu geograficznego E. Romera (A9) oraz opracowanego całkiem od nowa (lecz uznanego
za czwarte wydanie międzywojennego) Atlasu Polski współczesnej E. Romera
i J. Wąsowicza (A10). Ważnymi pozycjami były także nowa ścienna mapa fizyczna
Polski w skali 1:800 000 E. Romera i W. Migacza (M16) oraz ścienna mapa
fizyczna europejskich krajów demokracji ludowej i obszarów przyległych w skali
1:1 200 000 (M19), ostatnia z E. Romerem jako autorem, opublikowana w 1954 r.
przez Wydział Produkcyjny PPWK, w który została właśnie przekształcona
wrocławska „ Książnica-Atlas ”.
W pierwszym pięcioleciu powojennym inicjatywę opracowania i wydawania własnych map szkolnych podjęli dwaj krakowscy geografowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Józef Szaflarski i Wojciech Walczak. Pierwszy z nich był
autorem kilku ściennych i podręcznych map fizycznych, m.in. mapy Polski
(M15), wydanych przez Spółdzielnię „ Pomoce i Urządzenia Szkolne ”, drugi
zaś autorem ściennej mapy gospodarczej świata, mapy politycznej Europy oraz
popularnej wówczas mapy politycznej świata w oryginalnym „ rozerwanym ”
odwzorowaniu (M16), opublikowanych przez niewielkie krakowskie wydawnictwo „ Przełom ”. Z kolei w Poznaniu tamtejsza Księgarnia Świętego Wojciecha opublikowała trzy ścienne mapy fizyczne – Polski (M14), Pomorza i Wielkopolski, opracowane przez geografa fizycznego z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza Bogumiła Krygowskiego (Pietkiewicz 1954).
W okresie tym wznowił także działalność na polu kartografii Michał Janiszewski, który w kierowanej przez niego Pracowni Kartograficznej Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych opracował nową podręczną i ścienną
mapę fizyczną Polski (M17) oraz nowy Atlas geograficzny Polski (A11), który po
przejęciu w 1959 r. pracowni PZWS przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych był przez nie wznawiany do 1965 r. (Rodzoś 2002).
Na początku lat 50. zlikwidowane zostały wydawnictwa mające w swojej ofercie publikacje kartograficzne. Monopol w tym zakresie otrzymało powołane
w 1951 r. w Warszawie Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych (PPWK), które nie działając w warunkach rynkowych, lecz na zamówienie państwa, miało w pełni stabilną sytuację finansową (Ostrowski 1981).
Bariera, z jaką mierzył się wydawca map i atlasów w okresie PRL, wynikała
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przede wszystkim z przemożnego wpływu władz na opracowania kartograficzne, poczynając od koncepcji, a kończąc na dystrybucji (Konopska 2014b).
Treść map i atlasów geograficznych była w pełni dostosowana do programu
nauczania (Ratajski 1976, Nowak 1978, Knopik 1981, Pawlak 1990). Wśród geografów – autorów i redaktorów atlasów i map szkolnych wydanych w ostatnim
trzydziestoleciu PRL przez PPWK (od 1986 r. im. E. Romera) – wyróżnili się:
w Warszawie Henryk Górski, wieloletni kierownik Redakcji Map Szkolnych
i współredaktor wydanego w 1962 r. i wznawianego do końca wieku Atlasu
geograficznego, tzw. licealnego (A14), Wanda Lisiecka, autorka 17 tzw. diamap
na przezroczystej folii, i Janusz Łopatto, redaktor rozpoczętej w 1986 r. serii
37 map tyflologicznych dla uczniów niewidomych i słabowidzących (M29),
a we Wrocławiu Władysław Pawlak, zatrudniony w Wydziale Produkcyjnym
tego przedsiębiorstwa w latach 1955–1964, redaktor map ściennych i współredaktor Atlasu geograficznego V–VIII klasy (A16), oraz redaktorzy kilku nowatorskich atlasów szkolnych Stefan Galocz, Jan Knopik i Halina Słowik.
Po zmianach, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r., powstało kilka nowych
wydawnictw kartograficznych z udziałem geografów i kapitału osób prywatnych. PRL-owski monopolista musiał po raz pierwszy wprowadzić rachunek
ekonomiczny, zmierzyć się z konkurencją, nowoczesną technologią i jej konsekwencjami w obszarze organizacji pracy (Konopska 2001). Po udanej prywatyzacji pracowniczej w 1992 r. przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność
jako wydawca prywatny – Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera. Od tego momentu wydawnictwo mierzyło się nie
tylko z problemami wolnego rynku, lecz również z barierami mentalnymi,
wynikającymi z przywiązania do wcześniejszej organizacji produkcji, technologii i myślenia o odbiorcy.
Charakterystyczna dla produkcji kartograficznej niska stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, w porównaniu z pozostałą działalnością wydawniczą
na rzecz edukacji z czasem przyczyniła się do coraz mniejszego zainteresowania tą dziedziną. Wielu wydawców zrezygnowało z wydawania map lub atlasów, a inni zaczęli konsolidować rynek. Tak jak kilka lat po wojnie merytorycznym spadkobiercą dorobku „ Książnicy-Atlas ” było Państwowe (od 1992 r.
Polskie) Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, tak
dziś te koncepcje od 2003 r. rozwija wydawnictwo Nowa Era, oferując serię
nowoczesnych atlasów (np. A33) i przeważnie dwustronnych map ściennych
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(m.in. M32) dla wszystkich szczebli nauczania. Jednak koncepcje map powstałe
w „ Książnicy-Atlas ” i PPWK odcisnęły trudne do zatarcia ślady na naszej kartografii szkolnej, kontynuowanej w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych (A20, A31) oraz kilku innych wydawnictwach powstałych po 1989 r., jak
wymieniona wyżej Nowa Era, a także w mniejszym zakresie M. Rożak (A23),
Demart (A26), Wiking (A27), Żak (A28) i Europa (A32).
Konferencje, seminaria i publikacje poświęcone kartografii szkolnej
Inicjowanie dyskusji merytorycznych między pracownikami naukowymi,
twórcami map a nauczycielami i metodykami geografii w formie konferencji i seminariów to drugi obszar, w którym widoczny był wpływ geografów
na kartografię szkolną. W latach międzywojennych takie spotkanie zorganizowało Zrzeszenie Polskich Nauczycieli Geografii, a relację z niego opublikowano w jego organie „ Czasopiśmie Geograficznym ” (Zjazd w sprawie
kartografii szkolnej... 1924). Po II wojnie światowej w tym zakresie szczególnie
zasłużyły się Komisja Kartograficzna (od 2000 r. Oddział Kartograficzny) PTG
oraz Państwowe (od 1992 r. Polskie) Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, organizując od 1969 r. kilka tego typu ogólnopolskich spotkań. Trzy
ogólnopolskie konferencje kartograficzne były poświęcone w całości kartografii szkolnej. Pierwsza, z 22 referatami, odbyła się w Warszawie w 1969 r.,
następna pod hasłem Współczesne atlasy i mapy szkolne (10 referatów) odbyła
się we Wrocławiu w 1981 r. (Pawlak, Terenkoczy 1981), a kolejna nt. Kartografia
w polskim systemie edukacyjnym (23 referaty) miała miejsce w Słupsku i Ustce
w 1999 r. (Klimko 1999). Ponadto aktualne problemy kartografii szkolnej były
dyskutowane na dwóch konferencjach w Warszawie, poświęconych ocenie
całej polskiej kartografii: w 1985 r. z pięcioma referatami na temat atlasów
i map szkolnych oraz w 1990 r. z obszernym podsumowaniem sytuacji naszej
kartografii szkolnej w całym ostatnim 45-leciu (Pawlak 1990). Odbyły się także
dwa ważne seminaria: nt. Kartografia w nauczaniu początkowym geografii
w szkole 10-letniej w 1977 r. we Wrocławiu (Ostrowski 1978) i w Piotrkowie
Trybunalskim w 1980 r. nt. Stosowanie map poziomicowych, hipsometrycznych
i krajobrazowych w praktyce szkolnej (Ostrowski 1980).
Jednym z wątków często poruszanych na łamach czasopism i podczas konferencji naukowych była prezentacja ukształtowania terenu na mapach szkol194
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nych. W okresie międzywojennym dyskusja na ten temat trwała kilka lat, aż
ostatecznie przyjęta została „ tęczowa ” skala barw hipsometrycznych i romerowska koncepcja „ mapy pozornie pustej ”. Mapy wykonane w tej koncepcji
cechowała staranność w wykonaniu rysunku, dbałość o odpowiedni wybór
odwzorowania kartograficznego, konsekwencja w sposobie wyłącznie hipsometrycznego przedstawiania ukształtowania powierzchni, zwłaszcza stosowanie poziomicy 300 m (Romer 1908, 1926; 1928 a, 1928 c; Korbel 1929; Ostrowski
1971, 1976).
Problematyka prezentacji ukształtowania terenu Polski powróciła w połowie lat 60. XX w. Genezą tej dyskusji były ruchy instytucjonalne związane
z monopolizacją rynku kartograficznego, a w wyniku tego porządkowaniem
koncepcji map, które wydawane były przez jedno przedsiębiorstwo, ale także
miało to związek z kształceniem młodej kadry geografów, wyspecjalizowanych
w opracowywaniu i redagowaniu map.
Przejęcie przez PPWK „ Książnicy-Atlas ” i Pracowni Kartograficznej PZWS
spowodowało, że w planie wydawniczym znalazły się dotychczasowe publikacje obu przejętych firm. Doszło zatem do sytuacji, że pod jednym znakiem
wydawniczym ukazywały się publikacje reprezentujące różne koncepcje
merytoryczne i różne maniery graficzne (kolorystyka i cieniowanie). Należy
przy tym pamiętać, że mapy te były kierowane na jednorodny rynek szkolny
(Cytowski 1961; Wuttke 1961).
Próba porządkowania wydawnictw wyraźnie pokazała istnienie dwóch koncepcji kartograficznych – warszawskiej i wrocławskiej. Geneza ich sięga okresu
międzywojennego. Na pierwszą wpływ miały poglądy Michała Janiszewskiego,
które przywędrowały do PPWK wraz z kilkoma publikacjami przejętymi od
PZWS, i zasady opracowania map stosowane w Wojskowym Instytucie Geograficznym, a prezentowane przez jego byłych oficerów, którzy zasilili kadry
PPWK i Katedrę Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego (ze specjalizacją
kartograficzną już od 1950 r.), główną kuźnię redaktorów warszawskich.
Druga koncepcja odzwierciedlała poglądy na kartografię szkolną wywodzące się z czystej tradycji lwowskiej, której kontynuatorami byli dawni współpracownicy i uczniowie E. Romera, na czele z Józefem Wąsowiczem, twórcą
specjalizacji kartograficznej na Uniwersytecie Wrocławskim w 1954 r., i redaktor H. Halicką, głównym redaktorem Wydziału Produkcyjnego PPWK, dawniej „ Książnicy-Atlas ” (Ostrowski 1971, 1976, 1981; Pawlak 1990).
Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej

195

Mając na względzie opisane zmiany instytucjonalne, łatwiej zrozumieć rozbieżności w podejściu do koncepcji mapy hipsometrycznej Polski. Pomimo
upływu lat i zupełnie innej rzeczywistości politycznej wśród geografów pojawiła się dyskusja na problemy podobne jak w okresie międzywojennym.
Dotyczyła ona zasadności stosowania cieniowania na mapach szkolnych
(Cytowski 1961, Odpowiedzi na ankietę 1961, Wuttke 1961), kolorystyki map
hipsometrycznych i wyboru cięć poziomicowych, w tym wskazania granicy
między terenem wyżynnym a nizinnym w kontekście mapy Polski w skali
1:750 000. To jeden z przykładów dyskusji, w której inicjatorami i głównymi
dyskutantami byli geografowie. Podobnych przykładów dyskusji przyczyniających się do rozwoju koncepcji mapy szkolnej można znaleźć jeszcze wiele,
zwłaszcza w obszarze metod stosowanych do prezentacji zjawisk społeczno-gospodarczych.
W latach 80. XX w. w związku z pojawieniem się nowego rodzaju map –
krajobrazowych, dyskutowano na temat ich roli. Zastanawiano się, na ile mogą
one zastąpić mapę hipsometryczną, w jaki sposób uzupełniają jej treść i mogą
pomóc w zrozumieniu ukształtowania i pokrycia terenu, oraz na ile korelują
z innymi mapami tematycznymi (Czerny 1978, Krupski 1981; Filochowska 1981).
Kształcenie geografów kartografów na uniwersytetach
Choć Stanisław Korbel w 1926 r. pisał o „ specjalistach geografach-kartografach ” (s. 72), to jednak nie miał on na myśli geografów zajmujących się wyłącznie wykonywaniem map. W owym czasie opracowywanie map szkolnych,
w przeciwieństwie do wojskowych map topograficznych wykonywanych przez
specjalnie szkolonych topografów i rysowników według precyzyjnych instrukcji, było oparte na zdobytej wiedzy geograficznej, doświadczeniu dydaktycznym oraz indywidualnym talencie ich autorów. Wykorzystywali oni w swojej
pracy istniejące już wzorcowe rozwiązania, które potem często przyjmowali
jako pewne kanony w swoich poglądach na treść i formę map szkolnych, przekazywane następnie ich uczniom, czego przykładem jest tzw. romerowska
szkoła kartograficzna (Ostrowski 1971; Pawlak 1995).
Tak było aż do początku lat 50., kiedy to na uniwersytetach w Warszawie
i Wrocławiu w ramach studiów geograficznych zostały powołane specjalizacje
w zakresie kartografii, a ich absolwenci zaczęli systematycznie zasilać redakcje
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kartograficzne różnych wydawnictw, głównie
PPWK w Warszawie i Oddziału Produkcyjnego tego wydawnictwa we Wrocławiu.
Specjalizację kartograficzną na Uniwersytecie Warszawskim uruchomiono już w 1950 r
w nowo utworzonej Katedrze Kartografii,
kierowanej przez geografa fizycznego i byłego
topografa w przedwojennym WIG-u Stanisława Pietkiewicza (fot. 5). Od 1952 r. kończyło ją corocznie od kilku do kilkunastu
magistrów geografii w zakresie kartografii,
przygotowanych do wykonywania zawodu
redaktora kartografa. Pietkiewicz w przyFot. 5.
dzielaniu tematów prac magisterskich, obok
Stanisław Pietkiewicz
badania dawnych map ziem polskich, pole(1894 – 1986)
cał magistrantom opracowywanie właśnie
map szkolnych, przy czym były to głównie ścienne mapy fizyczne, rzadziej
tematyczne, dotyczące zarówno regionów Polski, poszczególnych krajów, jak
i całego świata. Pod jego opieką wykonano 42 takie prace, przy czym 7 z nich,
mianowicie ścienne mapy regionów Polski w skali 1:250 000 w latach 1960–
–1966 wydało po poprawieniu Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. W przedsiębiorstwie tym studenci specjalizacji odbywali bardzo
pożyteczne miesięczne praktyki produkcyjne, pozwalające na bliskie poznanie
całego procesu opracowywania i reprodukcji map. Gdy w 1967 r. kierownictwo
Katedry Kartografii przejął Lech Ratajski, wykonywanie map szkolnych jako
prac magisterskich było kontynuowane, przy czym w zdecydowanej większości były to ścienne mapy gospodarcze i tzw. mapy kompleksowe. Pod opieką
L. Ratajskiego wykonano 38 takich prac, natomiast po jego śmierci w 1977 r.
zainteresowanie nimi zdecydowanie spadło, w wyniku czego od tamtego czasu
w warszawskiej Katedrze Kartografii w ciągu czterdziestu lat wykonano tylko
22 prace magisterskie z zakresu kartografii szkolnej.
Katedra Kartografii na Uniwersytecie Wrocławskim powstała nieco później,
w 1954 r., a jej kierownikiem został przypomniany już wyżej bardzo doświadczony kartograf praktyk Józef Wąsowicz. W tym przypadku także znaczna część
wykonywanych pod jego opieką prac magisterskich dotyczyła map i atlasów
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szkolnych. Do śmierci J. Wąsowicza powstało w Katedrze 30 takich prac, a od
tej pory kolejno pod opieką W. Migacza, W. Pawlaka i W. Żyszkowskiej kolejne
27, przy czym ostatnio ich tematem były głównie projekty atlasów szkolnych
lub ich ocena. Warto dodać, że we Wrocławiu w 1984 r. została obroniona
jedyna jak dotychczas rozprawa doktorska z zakresu kartografii szkolnej.
Jej autorem jest Jan Krupski, a tematem Teoretyczne i metodyczne podstawy
opracowania szkolnych atlasowych map krajobrazowych dla klas IV i V.
W przeciwieństwie do Warszawy i Wrocławia, gdzie przez całe dziesięciolecia na geografów kartografów czekały potencjalne miejsca pracy w redakcjach
map szkolnych wydawnictw kartograficznych, w utworzonej w 1964 r. Katedrze
Kartografii UMCS w Lublinie pod kierunkiem Franciszka Uhorczaka zainteresowanie kartografią szkolną było niewielkie, czego wyrazem jest wykonanie
tu tylko ośmiu prac z zakresu kartografii szkolnej.
Dokształcanie nauczycieli geografii
Czwarty obszar to dokształcanie nauczycieli w zakresie rozumienia języka kartografii i efektywnego wykorzystywania kartograficznych pomocy w edukacji
szkolnej. Odbywało się to podczas spotkań z nauczycielami i metodykami,
głównie na forum organizacji nauczycielskich oraz na specjalnych kursach
(Pasławski 2001), a w okresie PRL także podczas targów książki.
Systematycznemu przekazywaniu nauczycielom porad i wskazówek,
a także anonsowaniu nowości wydawniczych służyły czasopisma i katalogi
wydawnicze. Przede wszystkim były to przedwojenne „ Muzeum ” i „ Przegląd
Wydawnictw Książnicy-Atlas ” oraz powojenna „ Geografia w Szkole ”, w której ukazało się prawie 200 publikacji skierowanych bezpośrednio do nauczycieli (Ostrowski 1999). Inne publikacje, bardziej o charakterze naukowym niż
poradnikowym, zamieszczane były na łamach „ Czasopisma Geograficznego ”
i „ Polskiego Przeglądu Kartograficznego ”.
Autorzy tych publikacji przekazywali nauczycielom bezpośrednie wskazówki, jak wykorzystać globus, tradycyjną mapę, atlas geograficzny lub foliogram podczas nauczania geografii (Walczak 1921; Majerski 1922; Polaczkówna
1925; Niemcówna 1933; Budanow 1950; Zalewski 1954; Chałubińska 1969;
Batorowicz 1971; Pasławski 1974, 1981, 1995, 2001; Horodyski 1981; Wilczyńska-Wołoszyn 1990), a ostatnio także mapę interaktywną (Bogacz, Konopska
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2014; Świętek, Pacyna 2014). Z analizy wymienionych publikacji wynika, że
myśl, jaka przyświecała ich autorom, była zbieżna z wnioskami sformułowanymi przez Stanisława Korbla w 1929 r. Zalecał on bowiem w nauce szkolnej
„ wychodzić od wyobrażeń konkretnych i stopniowo przechodzić do pojęć
ogólnych, korzystać w pierwszej kolejności z map w większych skalach i sukcesywnie przechodzić do mniejszych ”; podobnie proponował postępować ze
znakami: na początku nauczania stosować znaki bardziej obrazowe, by w dalszym toku nauczania dojść do znaków symbolicznych. Kontrowersyjne było
dla niego podejście do rysunku terenu: czy hipsometrię w początkowym etapie
nauki uzupełnić i uplastycznić metodą cieniowania. Należy zwrócić uwagę, że
w publikacjach zawierających wiele praktycznych wskazówek dla nauczycieli
obecny jest również wątek percepcji map szkolnych (Licińska 1984; Ostrowski
1990).
Dość obszerną grupę artykułów tworzą szczegółowe omówienia nowości
wydawniczych, których autorzy zwracają uwagę na poziom ich opracowania
kartograficznego i walory dydaktyczne (Czekańska 1953; Pietkiewicz 1965;
Nowak 1978; Cukierski, Siwicki 1999). Na łamach czasopism toczyły się również dyskusje merytoryczne, które znajdowały wielokrotnie swój dalszy ciąg
podczas konferencji naukowych poświęconych kartografii szkolnej.

Podsumowanie
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. otworzyło w kartografii polskiej nowy rozdział. W aspekcie społecznym priorytetem było przygotowanie map do wykorzystania w edukacji szkolnej. I od tego momentu możemy
mówić o systematycznych, a z czasem coraz bardziej skoordynowanych działaniach geografów na rzecz rozwoju tego działu kartografii. Odpowiadając na
zadane we wprowadzeniu pytanie, jaką rolę odegrali geografowie w tworzeniu
i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej w Polsce w okresie międzywojennym
i po drugiej wojnie światowej należy podkreślić, że ich działalność skupiła
się na opracowywaniu map i atlasów przeznaczonych do edukacji szkolnej,
rozwoju koncepcji mapy szkolnej poprzez organizowanie konferencji i seminariów poświęconych tej problematyce, kształceniu geografów kartografów
– redaktorów map szkolnych oraz dokształcaniu nauczycieli w zakresie rozumienia języka kartografii i efektywnego korzystania z map.
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Aktywność geografów w dziedzinie „ kształcenia geografów kartografów ”
po latach doprowadziła do zmniejszenia indywidualnego wpływu pracowników uniwersyteckich na kształt kartografii szkolnej poprzez powołanie nowej,
dość licznej, grupy geografów wyspecjalizowanych w opracowywaniu i redagowaniu map szkolnych. Pewien zwrot we współpracy wydawnictw z nimi
nastąpił po 1989 r., kiedy nowi wydawcy zaczęli ponownie szeroko korzystać
z wiedzy geografów różnych specjalności.

Chronologiczny wykaz atlasów i map szkolnych (wybór)
I. Atlasy
A1. Atlas geograficzny, E. Romer, Nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół
Wyższych, E. Wende i S-ka, Lwów – Warszawa 1908.
A2. Atlas geograficzny, S. Korbel, L. Sawicki, Nakładowa Księgarnia Wydawnicza „ Orbis ”, Kraków 1922 (z. 1 i 2), 1925 (z. 3).
A3. Atlas krajoznawczy województwa łódzkiego, E. Romer, J. Jurczyński, Atlas,
Akcyjna Spółka Kartograficzna i Wydawnicza, Lwów – Warszawa – Poznań
1923 (pierwszy z pięciu atlasów krajoznawczych województw, 1923–1925).
A4. Atlas Polski współczesnej, E. Romer, Atlas, Akcyjna Spółka Kartograficzna
i Wydawnicza, Lwów – Warszawa 1924.
A5. Mały atlas geograficzny, E. Romer (wyd. 10), „ Książnica-Atlas ”, Lwów – Warszawa 1928.
A6. Powszechny atlas geograficzny, E. Romer, (wyd. 2 ze skorowidzem nazw),
„ Książnica-Atlas ”, Lwów – Warszawa 1934.
A7. Atlas geograficzny, S. Korbel, Wydawnicza Spółka Kartograficzna Globus,
Katowice 1938.
A8. Geograficzny atlas Polski dla I i IV klasy gimnazjalnej, M. Janiszewski,
Nakładem autora, 1938.
A9. Mały atlas geograficzny, E. Romer (wyd. 14), „ Książnica-Atlas ”, Wrocław –
– Warszawa, 1946.
A10. Atlas Polski współczesnej, E. Romer, J. Wąsowicz (wyd. 4), „ Książnica-Atlas ”, Wrocław – Warszawa 1946.
A11. Atlas geograficzny Polski, M. Janiszewski, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1952.
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A12. Atlas geograficzny, E. Romer, oprac. red. i graficzne PPWK, Wydział Produkcyjny Wrocław, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1958.
A13. Atlas geograficzny dla klasy IV, J. Słowik, H. Tyc (red.), Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1960.
A14. Atlas geograficzny, H. Górski, W. Jędrzejewska (red.), Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1962 (tzw. atlas licealny).
A15. Polska. Atlas geograficzny, H. Górski, P. Melnicka i in. (oprac. red.), Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1966.
A16. Atlas geograficzny V–VIII klasy, J. Knopik, W. Pawlak (red.), oprac. PPWK
– Wydział Produkcyjny Wrocław, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1964.
A17. Poznajemy Polskę. Atlas geograficzny dla klasy IV, A. Szymanek (red.),
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa
1975.
A18. Polska, kontynenty, świat. Atlas geograficzny dla klas VI–VIII, H. Górski,
B. Filochowska (red.), Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1977.
A19. Atlas geograficzny dla klasy V, S. Galocz, B. Sołoduszkiewicz (red.), Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa – Wrocław 1985.
A20. Szkolny atlas Polski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wulkan,
Warszawa – Wrocław 1994 (atlas elektroniczny).
A21. Geograficzny atlas Polski dla klasy 8 i szkół średnich, M. Skiba (red.),
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1995.
A22. Świat. Atlas geograficzny dla szkoły średniej, A. Siwicka, M. Siwicki,
Geokart, Polkart, Nowa, Warszawa 1995–1998 (atlas złożony z pięciu współoprawnych zeszytów).
A23. Atlas geograficzny dla klas VI–VII, J. Mordawski (red.), Wydawnictwo
M. Rożak, Gdańsk 1998.
A24. Szkolny atlas geograficzny, L. Przyłuski (red.), Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych,
Warszawa 1998 (oprac. częściowo na podst. Alexander Schulatlas, Ernst
Klett).
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A25. Przyroda. Atlas geograficzny. Szkoła podstawowa, B. Konopska, C. Mazur,
A. Klimczewska i in. (red.), Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa – Wrocław 2001.
A26. Atlas geograficzny – gimnazjalny, B. Byer, M. Wieczorek (red.), Demart,
Warszawa 2001.
A27. Atlas do przyrody. Szkoła podstawowa IV–VI, R. Nowacki, J. Sikorski
i R. Wers (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Wrocław 2001.
A28. Przyroda. Wprowadzenie w świat mapy, cz. 1: Atlas Polski, cz. 2: Atlas
świata, M. Wilczyńska-Wołoszyn, H. Górski, Żak, Warszawa 2001, 2002.
A29. Atlas geograficzny Polski, W. Ostrowski (red.), Demart, Warszawa 2002.
A30. Atlas. Świat wokół nas – przyroda: szkoła podstawowa, B. Konopska,
C. Mazur, A. Klimczewska i in. (red.), Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa – Wrocław 2002.
A31. Atlas geograficzny. Gimnazjum, J. Leszko, L. Przyłuski. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.
A32. Atlas. Przyroda dla szkoły podstawowej, D. Borowicz, J. Krupski, W. Spallek, Europa, Wrocław 2004.
A33. Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, M. Dajek, Nowa Era,
Warszawa –Wrocław 2012.
A34. Atlas świata dla niewidomych i słabo widzących, E. Lodzińska, W. Wieczorek (red.), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2012.
II. Mapy
M1. Mapa ścienna Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, z Księstwem Oświęcimskim i Zatorskim, 1:350 000, S. Majerski, Nakład
Księgarni Gubrynowicza i S., Lwów 1894.
M2. Ziemie dawnej Polski, 1:850 000, S. Majerski, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Lwów 1907.
M3. Ziemie dawnej Polski, 1:5 000 000, E. Romer, Towarzystwo Nauczycieli
Szkół Wyższych, Lwów 1909.
M4. Polska. Mapa fizyczna, 1:850 000, E. Romer, Towarzystwo Nauczycieli
Szkół Wyższych, Lwów 1918 (druk Wojskowy Inst. Geogr. w Wiedniu).
M5. Mapa ścienna Polski i krajów ościennych, 1:800 000, L. Sawicki, Nakładem
Księgarni Geograficznej „ Orbis ”, Kraków 1919. Druk G. Freytaga i Berndta,
Wiedeń.
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M6. Mapa Polski, 1:2 500 000, E. Romer i T. Szumański, Książnica Polska,
Lwów – Warszawa 1921 (mapa fizyczna).
M7. Mapa województwa warszawskiego, 1:200 000, E. Romer, T. Szumański,
Książnica Polska, Lwów 1923 (mapa fizyczna z serii Atlas ścienny Polski).
M8. Polska. Mapa przemysłu, 1:850 000, E. Romer, M. Janiszewski, „ Książnica-Atlas ”, Lwów–Warszawa 1926.
M9. Afryka, 1:7 000 000, E. Romer, M. Janiszewski, „ Książnica-Atlas ”,
Lwów – Warszawa 1927 (mapa fizyczna).
M10. Stosunki polityczne i komunikacyjne świata, 1:25 000 000, E. Romer,
„ Książnica-Atlas ”, Lwów – Warszawa 1931.
M11. Fizyczna mapa Polski, 1:500 000, M. Janiszewski, Nasza Księgarnia S.A.
ZNP, Warszawa 1935.
M12. Polska. Mapa fizyczna, 1:700 000, E. Romer, T. Szumański, „ Książnica-Atlas ”, Lwów – Warszawa 1937.
M13. Śląsk. Mapa fizyczna, 1:1 000 000, E. Romer i A. Wrzosek, „ Książnica-Atlas ”, Wrocław – Warszawa 1946.
M14. Fizyczna mapa Polski, 1:1 000 000, B. Krygowski, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1946.
M15. Polska i obszary przyległe. Mapa fizyczna, 1:1 000 000, J. Szaflarski, Spółdzielnia „ Pomoce i Urządzenia Szkolne ”, Kraków 1946.
M16. Polska. Mapa fizyczna, 1:800 000, E. Romer, W. Migacz, „ Książnica-Atlas ”, Wrocław – Warszawa 1947.
M17. Fizyczna mapa Polski, 1:750 000, M. Janiszewski, PZWS, Warszawa 1947.
M18. Mapa polityczna świata, 1:100 000 000, W. Walczak, Przełom, Kraków 1949.
M19. Mapa fizyczna europejskich krajów demokracji ludowej i obszarów przyległych, 1:1 200 000, E. Romer, oprac. red. PPWK, Wydział Produkcyjny Wrocław, PPWK, Warszawa 1954.
M20. Mapa gospodarcza europejskich krajów demokracji ludowej i obszarów
przyległych, 1:1 200 000, L. Ratajski, B. Winid i L. Kubiatowicz, PPWK,
Warszawa 1956.
M21. Polska. Mapa fizyczna, 1:700 000, PPWK, Warszawa 1957.
M22. Europa. Mapa fizyczna, 1:3 000 000, PPWK, Warszawa 1960.
M23. Wielkopolska, 1:250 000, oprac. w Katedrze Kartografii UW pod kier.
S. Pietkiewicza, PPWK, Warszawa 1960 (pierwsza z siedmiu ściennych map
fizycznych regionów Polski).
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M24. Europa. Mapa gospodarcza, 1:5 000 000, L. Ratajski, B. Winid, PPWK,
Warszawa 1962.
M25. Polska. Mapa fizyczna, 1:500 000, M. Cukierski, J. Łopatto (red.), PPWK,
Warszawa 1965.
M26. Strefy klimatyczne świata, 1:22 000 000, W. Okołowicz, PPWK,
Warszawa 1965.
M27. Polska. Mapa gospodarcza, 1:500 000, PPWK, Warszawa 1969.
M28. Afryka. Mapa gospodarcza, 1:7 000 000, T. Kruk, H. Nikoleizig, T. Lankamer (red.), PPWK, Warszawa 1972 (pierwsza z serii ściennych map gospodarczych kontynentów).
M29. Polska. Mapa fizyczna, 1:1 500 000, J. Łopatto, J. Ostrowski (red.), PPWK,
GUGiK, Warszawa 1986 (mapa tyflologiczna).
M30. Małopolska, 1:300 000, C. Mazur, J. Fiedor i in. (red.), PPWK S.A., Warszawa – Wrocław 2001 (mapa ścienna dwustronna – ogólnogeograficzna
i krajobrazowo-gospodarcza).
M31. Polska, 1:500 000, C. Mazur, J. Fiedor i in. (red.), PPWK S.A., 2001 (ścienna
mapa ogólnogeograficzna).
M32. Polska – gospodarka, 1:750 000, T. Dzieniszewska (red.), Nowa Era
Sp. z o.o., Wrocław 2008 (mapa ścienna dwustronna).
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Rola Studium Turyzmu UJ (1936–1939)
w rozwoju gospodarki turystycznej
w niepodległej Polsce
Role of the Jagiellonian University
School of Tourism (1936 – 1939) in the development
of tourist economy in independent Poland

W odrodzonej Polsce turystyka stawała się ważną gałęzią gospodarki.
W związku z tym były powoływane instytucje, które miały działać na
rzecz jej wszechstronnego rozwoju. Jedną z takich placówek było, działające w latach 1936–1939, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem artykułu jest wskazanie inicjatyw podejmowanych przez Studium
Turyzmu UJ na rzecz rozwoju turystyki w sferze działalności edukacyjnej kadr dla potrzeb turystyki, naukowej oraz administracji państwowej
i samorządowej. Badania naukowe Studium Turyzmu obejmowały następujące tematy: I. Prawo w turystyce, II. Statystyka ruchu turystycznego,
III. Opracowania teoretyczne, IV. Kartografia turystyczna, V. Działalność
organizacyjna, VI. Ekonomiczne aspekty turystyki, VII. Planowanie rozwoju gospodarki turystycznej. Wyniki prac badawczych prowadzonych
pod egidą Studium Turyzmu miały duże znaczenie aplikacyjne, a absolwenci byli cenionymi ekspertami w branży turystycznej.

zarys treści

Studium Turyzmu UJ, geografia turyzmu, historia

Słowa kluczowe

In reborn Poland, tourism became an important branch of the economy.
As a result, institutions that were supposed to work for its comprehensive

abstract

development were established. One of such institutions was the Jagiellonian University School of Tourism, operating in the years 1936-1939. The
aim of the article is to indicate the initiatives undertaken for the development of tourism by this School of Tourism in the sphere of its educational
activity addressed to the personnel for tourist, research and organizational
needs. Academic research included the following topics: I. Law in tourism,
II. Tourist traffic statistics, III. Theoretical studies, IV. Tourist cartography,
V. Organizational activity, VI. Economic aspects of tourism, VII. Planning
the development of tourist economy. The results of the research studies
conducted under the aegis of the School of Tourism were of great application importance, and graduates became valued experts in the tourist
industry.
Key Words

Jagiellonian University School of Tourism, tourism geography, history

roblematyka Studium Turyzmu UJ w ostatnich latach była już poruszana zarówno w publikacjach naukowych (zob. m.in. Jackowski
2013; Jackowski, Bilska-Wodecka, Sołjan, Liro 2015; Jackowski, Sołjan, Bilska-Wodecka, Liro 2016), jak i podczas różnych wystąpień konferencyjnych. Jednak ze względu na rolę, jaką odegrało Studium w rozwoju turystyki w odrodzonej Polsce, ponownie zdecydowano się podjąć ten wątek.
W artykule wskazano wybrane formy aktywności dydaktycznej, naukowej
oraz organizacyjnej Studium mające wpływ na rozwój gospodarki turystycznej w odrodzonej Polsce.

Powstanie Studium Turyzmu UJ
W połowie lat 30. XX w. problemy związane z funkcjonowaniem kraju odrodzonego po latach zaborów były już rozpoznane i nakreślony został ogólny
kierunek rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki. Powstaniu Studium
Turyzmu UJ sprzyjały również: (1) rozwój krajoznawstwa, które w warunkach polskich wykazywało istotne sprzężenie z działalnością turystyczną;
(2) duża aktywność turystyczna polskiego społeczeństwa; (3) rozwój planowania przestrzennego i regionalnego; (4) wzrastające zainteresowanie turystyką ze strony władz rządowych, samorządowych oraz różnych organizacji
gospodarczych.
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Dostrzegając znaczenie gospodarcze turystyki w regionie krakowskim
oraz zdając sobie sprawę z konieczności odpowiedniego przygotowania tego
sektora od strony teoretycznej, aplikacyjnej i kadrowej, Urząd Wojewódzki
w Krakowie rozpoczął starania o utworzenie w Uniwersytecie Jagiellońskim
placówki naukowej zajmującej się badaniami z zakresu turystyki (Jackowski,
Sołjan, Bilska-Wodecka, Liro 2016). Z ramienia urzędu działania te zainicjował naczelnik Wydziału Drogowego inż. Aleksander Praczyński, a ze strony
uniwersytetu dziekan Wydziału Filozoficznego prof. dr hab. Jerzy Smoleński.
Wniosek Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, poparty przez Ministerstwo Komunikacji oraz Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Filozoficznego, a następnie Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dnia 23 kwietnia
1936 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło wykłady i ćwiczenia z geografii turyzmu. Kierownikiem Studium został
mianowany dr Stanisław Leszczycki (fot. 1). Działalność placówki była bardzo szeroka. Obejmowała badania naukowe, działania organizacyjne oraz
edukację kadr dla turystyki.
Fundusze na działalność Studium pochodziły z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji,
Ligi Popierania Turystyki (LPT) i Komisji Studiów LPT oraz ze składek tzw.
członków-założycieli. Były to instytucje samorządowe i organizacje turystyczne, które na wniosek Urzędu Wojewódzkiego zadeklarowały roczny
wkład w wysokości 100–500 zł. W zamian miały prawo do korzystania ze
zbiorów bibliotecznych, archiwum i prac badawczych oraz otrzymywania
wszystkich wydawnictw Studium. Oprócz tego Studium miało obowiązek
przeprowadzania zleconych przez nie studiów i badań terenowych. W 1936 r.
na liście członków-założycieli było 26 instytucji i organizacji, a na początku
1939 r. liczba ta wzrosła do 31.
Siedziba Studium mieściła się w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Grodzkiej 64 (fot. 2). Pod koniec 1936 r. lub
w pierwszych miesiącach 1937 r. w tym budynku miała też swoją siedzibę
Komisja Studiów 1 ¶ Ligi Popierania Turystyki – organizacja powołana jeszcze
1

Komisja Studiów została powołana w czerwcu 1936 r. na posiedzeniu Rady Ligi
Popierania Turystyki w Zakopanem.
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w 1935 r. również w celu prowadzenia działań na rzecz rozwoju turystyki
w Polsce. Funkcję przewodniczącego pełnił Stanisław Faecher, a „ kierownikiem fachowym ” został mianowany S. Leszczycki. Funkcję sekretarza, po
ustąpieniu na początku 1937 r. J. Łukaczyńskiego, pełniła ta sama osoba co
w Studium Turyzmu, a był to Tadeusz Chorabik, a następnie Tadeusz Wilgat
(zob. Sprawozdanie Komisji Studiów… 1937, 11–12). Takie rozwiązanie dawało
możliwość lepszej współpracy i koordynacji prac badawczych obu placówek.

Fot. 1.
Dyrektor Instytutu Geograficznego prof. Jerzy Smoleński w rozmowie
z dr. Stanisławem Leszczyckim. Spotkanie odbyło się w Pracowni Studium,
jesień 1936 r. (Archiwum IGiGP UJ)
Photo 1.
Director of the Geographic Institute, Professor Jerzy Smoleński in a conversation
with dr Stanisław Leszczycki. The meeting took place in a laboratory in the School
of Tourism, autumn 1936 (Archives of IGiGP UJ)
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Fot. 2.
Instytut Geograficzny UJ – siedziba Studium Turyzmu UJ, lata 30. XX w.
(Archiwum IGiGP UJ)
Photo 2.
Geographic Institute of the Jagiellonian University – the headquarters
of the Jagiellonian University School of Tourism, the 1930s (Archives of IGiGP UJ)
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Działalność dydaktyczna
Jednym z głównych zadań Studium Turyzmu UJ było kształcenie kadr dla
potrzeb gospodarki turystycznej. Studenci w czasie trwania studiów oprócz
bogatej wiedzy teoretycznej nabywali także w czasie praktyk i zajęć terenowych
umiejętności praktyczne. W roku akademickim 1936 / 1937 Studium liczyło
20 słuchaczy, w 1937 / 1938 – 22 i podobną liczbę w roku 1938 / 1939.
Cykl kształcenia trwał trzy semestry. W programie znajdowały się m.in.
wykłady z podstaw geografii turyzmu, geografii turystycznej Polski, geografii
uzdrowisk Europy, podstaw geograficznych planowania regionalnego oraz
ćwiczenia ze statystyki, kartografii stosowanej i balneografii. Do wygłoszenia wykładów zapraszano również osoby pracujące w branży turystycznej,
np. dyrektorów PBP „ Orbis ”, referentów turystyki przy urzędach wojewódzkich, przedstawicieli uzdrowisk, Związku Miast Polskich czy Związku Powiatów RP.
W ciągu roku akademickiego odbywano 5–7 wycieczek, głównie w Karpaty. W latach 1936–1938 zorganizowano tylko dwie wycieczki niezwiązane
z terenem Karpat – do Polski Północnej (1937 r.) (ryc. 1) i za granicę (1938 r.)
– Łotwa, Estonia, Finlandia, Norwegia, Szwecja – wspólnie z Instytutem Geograficznym UJ (Jackowski, Sołjan, Bilska-Wodecka, Liro 2016).
Praktyki wakacyjne odbywano głównie w biurze PBP „ Orbis ” w Krakowie i Rabce, biurach Ligi Popierania Turystyki w Gdyni, Jaremczu, Krynicy,
Sławsku, Szczawnicy, Worochcie, Zakopanem, Zaleszczykach oraz w delegaturach LPT przy Okręgowych Dyrekcjach PKP w Krakowie, Lwowie, Warszawie
i Wilnie. Staże takie przeprowadzano również w biurach: Polskiego Związku
Turystycznego w Krakowie, Związku Letniskowego Powiatów i Gmin Województwa Krakowskiego, Związku Propagandy Turystycznej m.st. Warszawy,
Związku Izb Przemysłowo-Handlowych. Niektórzy słuchacze wyjeżdżali na
staże zagraniczne, m.in. do Danii, Grecji, Jugosławii i Włoch (Jackowski, Sołjan, Bilska-Wodecka, Liro 2016).
W ramach zajęć seminaryjnych słuchacze opracowywali szereg tematów
poświęconych turystyce, m.in. atrakcyjności turystycznej wybranych krajów
i regionów, strukturze i wielkości ruchu turystycznego oraz elementom zagospodarowania, zdobywając także podstawy pracy naukowej. Ogółem przygotowano 43 tego typu prace (ryc. 2).
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Ryc. 1.
Fragment sprawozdania z działaności Studium Turyzmu UJ
nt. wycieczek i ćwiczeń terenowych w roku akademickim 1937   / 38
Fig. 1.
Fragment of Jagiellonian Universuty School of Tourism report
– trips and field exercises in the academic year 1937 /  38
Źródło : Archiwum IGiGP UJ.
Source: Archives of IGiGP UJ.

Absolwenci Studium podejmowali pracę w różnego rodzaju instytucjach
związanych z szeroko pojętą gospodarką turystyczną. Współpracując ze Studium prowadzili też badania naukowe w zakresie turystyki.
Studium przygotowywało również zajęcia dla uczestników różnych szkoleń organizowanych przez instytucje samorządowe i organizacje turystyczne.
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Ryc. 2.
Fragment sprawozdania z działaności Studium Turyzmu UJ – tematy prac seminaryjnych w roku akademickim 1937 / 38 i 1938 / 39
Fig. 2.
Fragment of Jagiellonian Universuty School of Tourism report
– topics of seminar studies in the academic year 1937 / 38 and 1938 / 39
Źródło : Archiwum IGiGP UJ.
Source: Archives of IGiGP UJ.

218

E. Bilska-Wodecka, A. Jackowski, I. Sołjan, J. Liro

W 1938 r. podjęło działania mające na celu wprowadzenie zajęć z turystyki
(jako przedmiotu wykładowego) do średnich szkół o profilu zawodowym.
Program z tego zakresu został przygotowany dla liceów administracyjnych
i komunikacyjnych.

Działalność naukowa
Działalność naukowa była drugim – po dydaktyce – podstawowym zadaniem
Studium Turyzmu. Prace badawcze prowadzono w dość szerokim zakresie,
a główną ideą przyświecającą tej aktywności było powiązanie badań naukowych z potrzebami polityki i gospodarki turystycznej. Stąd prowadzone
projekty były na ogół realizowane na zamówienie różnego rodzaju instytucji państwowych, samorządowych czy placówek i organizacji turystycznych.
Podstawowy materiał do studiów był zbierany w trakcie badań terenowych.
Wynik działalności naukowej Studium to ponad 100 prac studialnych,
z których wiele zostało uznanych za prace dyplomowe, a niekiedy nawet za
prace magisterskie w Instytucie Geograficznym UJ. Około 80 opracowań
opublikowano (Jackowski, Sołjan, Bilska-Wodecka, Liro 2016).
Problematyka badawcza była bardzo rozległa. Można ją podzielić na sześć
grup tematycznych: I. Prawo w turystyce, II. Statystyka ruchu turystycznego,
III. Opracowania teoretyczne, IV. Kartografia turystyczna, V. Działalność
organizacyjna, VI. Ekonomiczne aspekty turystyki, VII. Planowanie rozwoju
gospodarki turystycznej (tab. 1).
Studium Turyzmu dostrzegało potrzebę wprowadzenia uregulowań
prawnych dla dynamicznie rozwijającego się ruchu letniskowego. Wśród
najważniejszych osiągnięć Studium należy wymienić m.in. współpracę
z Izbami Przemysłowo-Handlowymi, Związkiem Powiatów RP oraz Związkiem Ziem Górskich przy opracowywaniu Ustawy o miejscowościach
wypoczynkowych i turystycznych. Podjęto również kroki zmierzające do
uproszczenia przepisów meldunkowych. Stosowne wnioski, zredagowane
wspólnie ze Związkiem Powiatów RP, przedłożono Wydziałowi Turystyki
Ministerstwa Komunikacji.
Kolejnym ważnym obszarem aktywności naukowo-badawczej Studium,
zrealizowanym we współpracy ze Związkiem Powiatów RP i Związkiem Letnisk Krakowskich, było opracowanie podstaw statystyki ruchu turystyczRola Studium Turyzmu UJ (1936–1939) …
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Tabela 1.
Główne tematy badawcze podejmowane przez Studium Turyzmu UJ oraz wybrane
publikacje powiązane z tematem
Table 1.
Main research topics undertaken by the Jagiellonian University School of Tourism
and selected publications related to the subject

Opracowanie

Cele

Partnerzy

– wypełnienie luki
prawnej dla rozwijającego
się ruchu letniskowego

– Izby Przemysłowo-Handlowe,
– Związek Powiatów RP,
– Związek Ziem
Górskich

I. Prawo w turystyce
1. Ustawa
o miejscowościach
letniskowych
i turystycznych

Wkład merytoryczny
Przygotowanie poprawek do projektu ustawy oraz
opracowań naukowych wskazujących na proponowane
rozwiązania
II. Statystyka ruchu turystycznego
1. Karta rejestracyjna miejscowości
letniskowych
i turystycznych

– opracowanie metodologii
pozyskiwania informacji
o wielkości rejestrowanego ruchu turystycznego,
– opracowanie i upowszechnienie wzoru karty
rejestracyjnej miejscowości wypoczynkowych lub
turystycznych

– Związek Powiatów RP,
– Związek Letnisk
Krakowskich

Publikacje
Instrukcja dla samorządowych Komisji Letniskowo-Turystycznych
2. Klasyfikacja
miejscowości
turystyczno-uzdrowiskowych

– rejestracja zjawisk
turystycznych, a zwłaszcza
frekwencji i elementów
zagospodarowania
turystycznego,
– opracowanie i upowszechnienie wzoru karty

– Związek Powiatów RP,
– regionalne związki
letniskowe

Publikacje
Instrukcja dla samorządowych Komisji
Letniskowo-Turystycznych
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Opracowanie
3. Statystyka
uzdrowiskowo-turystyczna
w Polsce

4. Turystyka przyjazdowa do Polski

Cele
– wprowadzenie statystyki
ruchu turystycznego,
– opracowanie wzorów
tabel,
– opracowanie wskaźników
do badania tego ruchu

Partnerzy
– Wydział Turystyki
Ministerstwa Komunikacji,
– Urząd Wojewódzki
w Krakowie,
– Związek Powiatów RP,
– Izba Przemysłowo-Handlowa,
– Związek Letnisk
Krakowskich,
– Główny Urząd
Statystyczny,
– Polski Związek
Turystyczny,
– Zarząd Miasta
Krakowa

Wkład merytoryczny
Memoriał do Wydziału Turystyki Ministerstwa
Komunikacji
– wypracowanie wytycznych
– Liga Popierania
do gromadzenia danych
Turystyki
o turystyce przyjazdowej
Publikacje
T. Wilgat, 1939a, O właściwą statystykę ruchu cudzoziemców w Polsce
M. Fularski, 1938, Aktualne problemy rozwoju turystyki
zagranicznej

III. Opracowania teoretyczne
1. Podstawy
geografii turyzmu

2. Podział
turystyczny
Karpat

– opracowanie podstaw
– dr Stanisław
teoretycznych geografii
Leszczycki
turyzmu,
– wskazanie problemów
badawczych geografii
turyzmu
Publikacje
S. Leszczycki, 1937b, Współczesne zagadnienia turyzmu
S. Leszczycki, 1937d, Zagadnienia geografii turyzmu
– wydzielenie regionów
– prof. dr hab. Jerzy
turystycznych Karpat dla
Smoleński,
celów planistycznych,
– prof. dr hab. A. Zierhoffer,
– dr M. Orłowicz,
– prof. dr hab. A. Lenkiewicz
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Opracowanie

Cele

Partnerzy

Publikacje
W. Goetel, 1936, Zagadnienia regionalizmu górskiego
w Polsce
M. Orłowicz, 1937, Podział Karpat Polskich na grupy
górskie
Konferencje
Zjazd Karpacki w Krynicy (1936 r.)
3. Klasyfikacja walorów turystycznych (warunków
przyrodzonych)
i zagospodarowania turystycznego
(w zakresie bazy
noclegowej)

– opracowanie metody
bonitacji punktowej

– dr S. Leszczycki

Publikacje
S. Leszczycki, 1938, Region Podhala. Podstawy
geograficzno-gospodarcze planu regionalnego
IV. Kartografia turystyczna
1. Podstawy kartografii turystycznej

– opracowanie klucza
znaków dla turystycznych
planów miast,
– opracowanie klucza znaków dla szczegółowych
map turystycznych
Publikacje
E. Szostak, T. Wilgat, 1938b, Klucz znaków
dla turystycznych planów miast
E. Szostak, T. Wilgat, 1938a, Klucz znaków
dla szczegółowych map turystycznych

2. Atlas turystyczny
Polski

3. Mapa uzdrowisk
Europy
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– opracowanie map turystycznych poszczególnych
województw,
– studia nad opracowaniem
sygnatur do map turystycznych
– analiza roli Polski
w europejskiej gospodarce
uzdrowiskowej
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– Komisja Studiów Ligi
Popierania Turystyki

Opracowanie
Cele
V. Działalność organizacyjna
1. Organizacja
– rejestracja wszystkich
turystyki
organizacji związanych
w Polsce
z branżą turystyczną,
– opracowanie schematycznego planu organizacji
turystyki w Polsce
2. Kartoteka
– baza danych wszystkich
adresowa
organizacji związanych
z branżą turystyczną

Partnerzy

– Komisja Studiów Ligi
Popierania Turystyki

VI. Ekonomiczne aspekty turystyki
1. Ekonomiczne
aspekty
funkcjonowania
obiektów
noclegowych

– analiza rozmieszczenia
bazy noclegowej w skali
kraju,
– wymiana doświadczeń
w prowadzeniu bazy
noclegowej,
– analiza problemów
ekonomicznych związanych z prowadzeniem
pensjonatu lub hotelu
Publikacje
T. Wilgat, 1939b, Rozmieszczenie przemysłu
pensjonatowo-hotelowego w Polsce
J. Łotocki, 1939, Hotel i pensjonat jako przedsiębiorstwo

VII. Planowanie rozwoju gospodarki turystycznej
1. Program ogólnopolski rozwoju
gospodarki
uzdrowiskowo-turystycznej

– wypracowanie ogólnopolskiego programu gospodarki uzdrowiskowo-turystycznej,
– opracowanie regionalnych
planów rozwoju
Publikacje
S. Leszczycki, 1939e, Znaczenie gospodarcze ruchu
uzdrowiskowo turystycznego na Śląsku
S. Leszczycki, 1938, Region Podhala. Podstawy
geograficzno-gospodarcze planu regionalnego
Konferencje
Konferencja gospodarcza Związku Ziem Górskich
w Wiśle

Źródło: opracowanie własne na podstawie Leszczycki 1937a, 1939.
Source: own study based on Leszczycki 1937a, 1939.

Rola Studium Turyzmu UJ (1936–1939) …

223

nego. Prace w tym zakresie obejmowały m.in. przygotowanie i upowszechnienie wzoru karty rejestracyjnej miejscowości letniskowych i turystycznych,
co wiązało się z opracowaniem metodyki pozyskiwania informacji o wielkości
rejestrowanego ruchu turystycznego. Ich podsumowaniem była Instrukcja dla
samorządowych Komisji Letniskowo-Turystycznych (ryc. 3, 4). Do omawianej
problematyki badawczej można też zaliczyć klasyfikację miejscowości turystyczno-uzdrowiskowych. Miała ona ujednolicić sposób rejestracji zjawisk
turystycznych, a zwłaszcza frekwencji i zagospodarowania turystycznego.
Opracowany przez Studium wzór karty (ryc. 5) był upowszechniany przez
Związek Powiatów RP i regionalne związki letniskowe.
Wymienione wyżej opracowania były bazą, na podstawie której rozpoczęto
opracowywanie statystyk ruchu uzdrowiskowo-turystycznego w Polsce. Studium sporządziło wzory tabel oraz wskaźniki do badania tego ruchu. Wypracowane podstawy metodyczne zebrane w formie Memoriału do Wydziału
Turystyki Ministerstwa Komunikacji posłużyły do przygotowania wielu analiz
ruchu turystycznego, tak w skali lokalnej, jak i regionalnej i ogólnokrajowej.
Partnerami w tych pracach byli: Wydział Turystyki Ministerstwa Komunikacji,
Urząd Wojewódzki w Krakowie, Związek Powiatów RP, Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Letnisk Krakowskich, Główny Urząd Statystyczny, Polski
Związek Turystyczny, Zarząd Miasta Krakowa.
Studium wraz z Ligą Popierania Turystyki podjęło się także przygotowania
wytycznych do gromadzenia danych o turystyce przyjazdowej. Pokłosiem tych
prac są opracowania T. Wilgata (1939a) O właściwą statystykę ruchu cudzoziemców w Polsce oraz M. Fularskiego (1938) Aktualne problemy rozwoju turystyki zagranicznej.
Ważne miejsce w działalności naukowej Studium zajmowały studia teoretyczne. Ich autorem był przede wszystkim dr Stanisław Leszczycki, który
w swych publikacjach podejmował zagadnienia terminologiczne podstaw
geografii turyzmu oraz miejsca turystyki w gospodarce narodowej. Drugi nurt
opracowań teoretycznych dotyczył problematyki wydzielania regionów turystycznych Karpat dla celów planistycznych. Wśród ekspertów zabierających
głos w dyskusji na ten temat byli: prof. Jerzy Smoleński, prof. A. Zierhoffer,
dr M. Orłowicz, prof. A. Lenkiewicz. Problematyka ta była tematem dyskusji m.in. w czasie Zjazdu Karpackiego w Krynicy (1936 r.). Do ważniejszych
opracowań na ten temat zaliczyć można pracę W. Goetla (1936) Zagadnienia
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Ryc. 3.
Fragment komentarza do Instrukcji dla samorządowych
Komisji Letniskowo-Turystycznych
Fig. 3.
Fragment of the commentary to the Instructions
for the local government Holiday and Tourist Committees
Źródło : Archiwum IGiGP UJ.
Source: Archives of IGiGP UJ.
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Ryc. 4.
Wzór wykazu ruchu uzdrowiskowo-turystycznego dołączony do Instrukcji
dla samorządowych Komisji Letniskowo-Turystycznych
Fig. 4.
Template of the health resort and tourist traffic list attached to the Instructions
for the local government Holiday and Tourist Committees
Źródło : Archiwum IGiGP UJ.
Source: Archives of IGiGP UJ.

226

E. Bilska-Wodecka, A. Jackowski, I. Sołjan, J. Liro

regionalizmu górskiego w Polsce (ryc. 6) i M. Orłowicza (1937) Podział Karpat
Polskich na grupy górskie (ryc. 7).
Studium dążyło również do wypracowania metodologii badań zjawisk turystycznych. Po raz pierwszy zastosowano tu metodę bonitacji punktowej (Leszczycki 1937f), którą wykorzystano przy klasyfikacji walorów turystycznych
(warunków przyrodzonych) i zagospodarowania turystycznego (w zakresie
bazy noclegowej) miejscowości Podhala. W tamtych czasach była to próba
nowatorska również w skali światowej. Wypracowane metody bonitacji terenu
pod kątem użytkowania turystycznego pozwoliły na podjęcie prób regionalizacji turystyczno-uzdrowiskowej, początkowo w skali regionalnej (Karpaty,
Podhale, woj. krakowskie), a następnie dla całej Polski (Jackowski, Sołjan,
Bilska-Wodecka, Liro 2016).
Studium Turyzmu miało też swój wkład w rozwój kartografii turystycznej.
Edward Szostak i Tadeusz Wilgat opracowali klucz znaków dla turystycznych
planów miast (ryc. 8) i szczegółowych map turystycznych (ryc. 9). Przy współpracy z Komisją Studiów Ligi Popierania Turystyki zaczęto opracowywać Atlas
turystyczny Polski. Do grudnia 1938 r. sporządzono 16 map województw oraz
18 map „osobliwości” Polski w skali 1:100 000. Autorami map tematycznych byli
m.in. Z. Stefański (Mapa szlaków wodnych w Polsce), J. Szaflarski (Muzea w Polsce,
Zbiory w Polsce), L. Stojańska (Mapa kościołów drewnianych w Polsce), T. Wilgat
(Mapa osobliwości etnograficznych w Polsce), H. Zadworna (Kościoły murowane
w Polsce), O. Beiersdorf (Miejsca bitew i szlaków historycznych), S. Polonyówna
(Odpusty i jarmarki w Polsce), J. Łukaczyński (Tereny rybackie w Polsce). Mapa
uzdrowisk Europy opracowana w wersji rękopiśmiennej przez M. Podłęską miała
ilustrować rolę Polski w europejskiej gospodarce uzdrowiskowej.
Warto wspomnieć również o wpływie Studium na rozwój organizacyjny
branży turystycznej w Polsce. Prowadziło ono bowiem rejestr wszystkich organizacji związanych z turystyką. Na tej podstawie przy współpracy z Komisją
Studiów Ligi Popierania Turystyki udało się opracować bazę danych (kartotekę adresową) tych organizacji.
Cechą wyróżniającą opracowania Studium Turyzmu było uwzględnianie
problematyki ekonomicznej. Prace takie były wysoko oceniane przez ekonomistów. Studium prowadziło m.in. projekt o zasięgu krajowym pt. Program
ogólnopolski gospodarki uzdrowiskowo-turystycznej, który był finansowany
przez władze zainteresowanych województw. W ramach programu powstało
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Ryc. 5.
Karta rejestracyjna miejscowości uzdrowiskowo-turystycznych
Fig. 5.
The registration sheet for health and tourist resorts
Źródło : Archiwum IGiGP UJ.
Source: Archives of IGiGP UJ.
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Źródło  / Source: Goetel 1936.

Ryc. 6.
Podział Karpat na grupy górskie. Mapa z pracy W. Goetla (1936) Zagadnienia regionalizmu górskiego w Polsce
Fig..6.
Division of the Polish Carpathians into mountain groups. A map from the work of W. Goetel (1936).
The Issues of Mountain Regionalism in Poland
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Źródło  / Source: Orłowicz 1937.

Ryc. 7.
Podział Karpat na grupy górskie z punktu widzenia turystycznego. Mapa z pracy M. Orłowicza (1937) Podział Karpat Polskich na grupy górskie
Fig. 7.
Division of the Polish Carpathians into mountain groups from the tourist perspective. A map from the work of M. Orłowicz (1937). Division of
the Polish Carpathians into mountain groups
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Ryc. 8.
Znaki topograficzne dla turystycznych planów miast
Fig. 8.
Topographic symbols for tourist city maps
Źródło / Source: Szostak, Wilgat 1938 a.
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Ryc. 9.
Znaki kartograficzne dla szczegółowych map turystycznych
Fig. 9.
Cartographic symbols for detailed tourist maps
Źródło / Source: Szostak, Wilgat 1938 a.
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kilka interesujących prac dotyczących tej problematyki, przykładowo Tadeusza
Wilgata (1939b) Rozmieszczenie przemysłu pensjonatowo-hotelowego w Polsce
oraz Józefa Łotockiego (1939) Hotel i pensjonat jako przedsiębiorstwo. Bardziej
kompleksowy charakter miała praca S. Leszczyckiego (1937e) Znaczenie gospodarcze ruchu uzdrowiskowo-turystycznego na Śląsku, obejmująca swym zakresem nie tylko problematykę ekonomiczną, lecx również elementy planowania
rozwoju gospodarki turystycznej.
Studium aktywnie włączyło się w ogólnopolski program rozwoju gospodarki uzdrowiskowo-turystycznej poprzez opracowanie regionalnych planów
rozwoju. W Instytucie Geograficznym UJ przygotowano plan regionalny Podhala. Nadzór merytoryczny sprawował prof. J. Smoleński, natomiast koncepcję
opracował dr S. Leszczycki. J. Smoleński w tym czasie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Krakowskiego.
Z prac, które miały znaczący wkład w rozwój metodyki ukazującej kolejność
postępowania i zakres merytoryczny studiów geograficznych niezbędnych dla
regionalnych opracowań planistycznych dla potrzeb turystyki, należy wymienić studium S. Leszczyckiego Region Podhala – podstawy geograficzno-gospodarcze planu regionalnego (1938) (ryc. 10). Ostatnia część tego opracowania
dotyczy podstaw geograficznych planu regionalnego Podhala. Zaprezentowana została również mapa Plan regionalny Podhala.

Podsumowanie
Dorobek Studium Turyzmu był znaczący i trwały. Pozwolił polskiej geografii
turyzmu odgrywać przodującą rolę na świecie do końca lat 70. ubiegłego stulecia. Długotrwała sława Studium wynikała zarówno z osiągnięć naukowych tej
placówki, jak i faktu, że powojenną turystykę w Polsce tworzyli przede wszystkim jej absolwenci.
Prace badawcze Studium były bardzo silnie powiązane z procesem dydaktycznym, którego celem było przygotowanie kadr do pracy w branżach związanych z turystyką. Większość opracowań naukowych miała aspekt praktyczny, ponieważ często były one przygotowywane na zamówienie różnych
urzędów, instytucji czy organizacji. Wśród prac publikowanych wyraźnie
dominowały studia dotyczące zarówno całych Karpat (około 20 pozycji),
jak i wybranych części tych gór. Kolejna grupa opracowań dotyczyła zagad236
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Ryc. 10.
Plan regionalny Podhala (mapa). Oprac. S. Leszczycki 1938
Fig. 10.
The Regional Map of the Podhale. Developed by S. Leszczycki 1938
Źródło / Source: Leszczycki 1938.

nień turystyczno-uzdrowiskowych odnoszących się do całej Polski (16) i różnych krajów (16), zwłaszcza Niemiec. Pozostałe prace poświęcone były turystyce w województwach (5), zagadnieniom teoretycznym geografii turyzmu
i planowania regionalnego (3), kartografii turystycznej (3), ochronie przyrody (2) i narciarstwu (2). Podobne grupy tematyczne widoczne są również
wśród opracowań niepublikowanych. Należy podkreślić fakt bardzo częstego
korzystania w publikacjach ze zbioru studiów rękopiśmiennych. Spośród tych
ostatnich wiele było zaplanowanych do opublikowania pod koniec 1939 r.
i w latach następnych.
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Ujednolicanie nazw miejscowości
na terytorium
II Rzeczypospolitej Polskiej
Unification of place names in the territory
of the Second Republic of Poland

Celem artykułu jest analiza procesu ujednolicania nazw miejscowości po
I wojnie światowej. Jedną z metod poprawy działalności państwa po okresie zaborów było zharmonizowanie nazw geograficznych. Ze względu
na długą tradycję ustalania i zmieniania nazw miejscowości i obiektów
fizjograficznych w Polsce w pierwszej części artykułu pokrótce ukazano
kwestię formowania się nomenklatury na ziemiach polskich oraz modyfikacje toponimiczne wprowadzone podczas zaborów. Pierwsze próby
standaryzacyjne dotyczące nazw geograficznych miały miejsce podczas
prac Wojskowego Instytutu Geograficznego na potrzeby wydawania
map topograficznych. Kolejnym zestawieniem nazw był spis powszechny
przeprowadzony w 1921 r. Z zebranych wówczas danych powstał pierwszy urzędowy wykaz miejscowości sporządzony w II Rzeczypospolitej
Polskiej. Celem artykułu jest także analiza prac Komisji Ustalania Nazw
Miejscowości. Jednym z pierwszych etapów jej pracy było zebranie istniejących wykazów miejscowości oraz ustalenie urzędowych nazw miast
i wsi Polski. Do II wojny światowej Komisja m.in. opublikowała wykaz
nazw miast Polski oraz wykaz miejscowości województwa wileńskiego.
W realizacji celu autorka wykorzystała dostępną bazę materiałów źródło-

zarys treści

wych, tj. ustawy i rozporządzenia dotyczące nazw terenowych i obiektów
fizjograficznych oraz publikacje naukowe.
Słowa kluczowe

Okres międzywojenny, geografia historyczna, toponimia, nazwy miejscowości

abstract

The purpose of the articles is to analyze the process of unifying place
names after the First World War. One of the ways to improve the functioning of the Polish state after the period of partitions was to harmonize her geographical names. Due to the fact that setting and changing
the names of towns and physiographic objects has had a long tradition
in Poland, the first part of the article will briefly present the issue of
nomenclature formation in Polish lands and toponymic modifications
introduced during the partitions. The first standardization tests concerning geographical names took place during the work of the Military
Geographical Institute for the purpose of issuing topographic maps. The
next list of names gave the census carried out in 1921, the first official
list of cities and towns prepared in the Second Republic of Poland was
created from the data collected at that time. The aim of the article is also
to analyze the work of the Commission for Establishing Place Names.
One of the first stages of the Commission’s activity was to collect existing
lists of localities and to establish official names of Polish cities, towns and
villages. Until the Second World War, the Commission, among others:
published a list of names of Polish cities and towns and a list localities in
the Vilnius voivodship. In achieving her goal, the author used the available database of source materials, i.e. laws and regulations concerning
field names and physiographic objects as well as scientific publications.

Key Words

Interwar period, historical geography, toponim, place names

oczątki nadawania nazw miejscowościom położonym w dawnej Polsce sięgają niepamiętnych czasów. Rozpowszechnianie nazw umożliwiało orientację w terenie i swoiste „ udomowienie  ” otaczającej przestrzeni,
często było także wyrazem stosunków społecznych i kształtowania się struktur własnościowych. Zbiór nazw geograficznych powiększał się wraz z rozbudową sieci osadniczej. Pochodzenie toponimów jest ściśle utożsamiane
z metryką historyczną i jej rozwojem przestrzennym.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę pojawiła się konieczność ujednolicenia nazw terenów, które przez ponad 100 lat były pod panowaniem
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zaborców. Z okazji setnej rocznicy odzyskania państwowości warto przypomnieć pokrótce cykle formowania się nazw geograficznych na terytorium II Rzeczypospolitej. Drugą ważną rocznicą przypadającą w 2018 r. jest
100-lecie założenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, którego członkowie mieli ogromny wkład w kształtowaniu procesów toponimicznych.
W bogatej literaturze poświęconej badanej problematyce sprawa kształtowania i ujednolicania nazw miejscowości w latach 1918–1939 pozostawała na
uboczu. W historiografii polskiej wyszło wiele publikacji dotyczących analiz
pojedynczych skorowidzów, wykazów i rozporządzeń. Na szczególną uwagę
zasługują tu prace: Buławskiego (1930, 124–140), Romanowa (1929, 130–139)
oraz Włoskowicza (2015a, 33–45). W geohistorii nie ma kompleksowej publikacji obejmującej zagadnienie sposobów przywracania nazw miejscowości
w okresie międzywojennym, zwłaszcza z punktu widzenia geografii historycznej. W tej sytuacji uzasadnione było podjęcie przez autorkę artykułu studiów nad wybranym zagadnieniem.
Głównym celem pracy jest analiza procesu ujednolicania nazw miejscowości na terytorium Polski od 1919 do 1939 r. Na potrzeby opracowania
posłużono się metodami kwerend bibliotecznych i dokumentów administracyjnych. Przestudiowano akta normatywne dotyczące kwestii toponimicznych, analizie poddano też opublikowane w omawianym przedziale
czasowym skorowidze i spisy miejscowości oraz materiały kartograficzne
wydawane przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Niezwykle istotne dla
poruszanej problematyki okazały się także prace Komisji Ustalania Nazw
Miejscowości.

Początki nazewnictwa geograficznego w Polsce
Na szerszą skalę procesy toponimiczne rozpoczęto w XVIII w., wraz z opracowaniami map i wykazów nazw miejscowych, obejmujących całe lub prawie całe terytorium Rzeczypospolitej. Wielkie znaczenie ma tu Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wydany w latach 1880–1914, zawierający nazwy miejscowości, rzek, gór, jezior i innych
obiektów fizjograficznych (Chlebowski, Sulimierski, Walewski, 1880–1914).
W 1827 r. ukazała się Tabela miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyraże-
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niem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biurze Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji. Warto także wspomnieć o niektórych
ważniejszych wykazach i spisach miejscowości wydawanych podczas zaborów. Ze względu na ich dużą ilość trudno przywołać wszystkie opracowania.
W Galicji jednym z pierwszych wykazów miejscowości, zawierającym
opis granic gmin, szczegółowy plan gruntów, ich właścicieli i obszaru ziemi
oraz spis budynków, była Metryka józefińska. Dokument został utworzony
na podstawie patentu Józefa II z 1785 r. Parę lat później na terenie Galicji
sporządzono kolejny kataster nieruchomości tzw. Metrykę franciszkańską,
wydaną na podstawie patentu Franciszka II z 1817 r. (Styś 1932; Filozof 2005).
Kolejnym rejestrem nazw na terenie zaboru austriackiego był bogaty w materiał kartograficzny Kataster galicyjski, wydawany od 1844 do 1901 r. (przechowywany w Archiwum Narodowym w Krakowie). W zaborze austriackim Jan
Bigo (1897) opracował również Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości
z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księs.
Bukowińskiem… Uwzględniono w nim wszystkie dotychczasowe zmiany
terytorialne kraju, oznaczono starostwa, sądy powiatowe, urzędy parafialne,
pocztowe i telegraficzne, podając ich odległość w kilometrach od danej
miejscowości, a także spis ludności z 1890 r., ustalono właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, podano zestawienie sądów obwodowych z przynależnymi sądami powiatowymi, wykaz powiatowych dyrekcji skarbu, spis posterunków żandarmerii i streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych
i telefonicznych. Nieco wcześniej (1868) ukazał się Skorowidz wszystkich
miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem
Księstwem Krakowskiem. Inwentarze miejscowości pojawiły się także w Szematyzmie Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim
wydawanym w latach 1782–1914.
Na terytorium anektowanym przez Prusy zestawienia miejscowości
publikowano w m.in.: Historische Tabelle vom platten Lande im Kreise
Zgierz, Historische Tabelle vom platten Lande im Kreise Brzeziny, Historische Tabelle vom platten Lande im Kreise Czersk (obecnie przechowywane
Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Generalne Dyrektorium.
Departamentu Prus, sygn. 1327, 1328, 1334). W 1879 r. drukiem wyszło opracowanie: Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza: wraz z przezwiskami niemieckimi autorstwa Wojciecha Kętrzyńskiego.
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W 1902 r. ukazała się Księga adresowa wszystkich miejscowości Wielkiego
Księstwa Poznańskiego.
W 1875 r. wydano Wykaz miejscowości, których nazwiska polskie do roku
1847 na niemieckie zmienione zostały. Z polskiego na niemieckie i z niemieckiego na polskie z dodaniem nowo powstałych osad, autorstwa Józefa
Lekszyckiego. Zawiera on nazwy miejscowości w brzmieniu polskim i niemieckim, ukazuje strukturę administracyjną miejscowości (wieś, miasto,
leśnictwo, kolonia, folwark. olędry itp.) oraz określa powiat, w jakim leżała
dana miejscowość.

Procesy formowania toponimów w latach 1918–1939
Początkowo nie istniał żaden organ, którego zadaniem byłoby oficjalne ustalenie toponimów. Określenia miejscowości były natomiast ustalane na potrzeby
wydawania map topograficznych i spisów powszechnych. Na podstawie zdobytych materiałów źródłowych autorka wyodrębniła następujące etapy formowania się nazw miejscowości w okresie międzywojennym: pracę Wojskowego
Instytutu Geograficznego, zbieranie toponimów podczas spisu powszechnego
w 1921 r., wydanie skorowidzu miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej pod
redakcją Tadeusza Bystrzyckiego oraz powołanie w 1934 r. Komisji do Ustalania Nazw Miejscowości.
Pierwszym etapem przywracania nazw po okresie zaborów były działania Wojskowego Instytutu Geograficznego (początkowo Instytut Wojskowo-Geograficzny). W 1919 r. zaczął on wydawać mapy topograficzne,
będące przedrukiem map zaborców z polskimi nazwami. Nazwy na mapie
miały ułatwiać orientację oraz dostarczać informacje niemożliwe do przekazania za pomocą samych tylko znaków. Topografowie i kartografowie
II Rzeczypospolitej przywiązywali dużą wagę do wartości komunikacyjnej nazw, które miały zostać przeniesione i być używane w kontaktach
z miejscową ludnością (Włoskowicz 2015 a). Toponimy zbierane były przez
topografów podczas prac terenowych prowadzonych w ramach pomiarów
i sporządzania graficznego obrazu powierzchni, a następnie przekazywane
kartografom. Topograf, idąc w teren, posiadał zbiór nazw topograficznych,
które miał poddać weryfikacji i dokonać niezbędnych poprawek. Zasady
toponomastyczne prac regulowane były przez przepisy wewnętrzne WojUjednolicanie nazw miejscowości …
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skowego Instytutu Geograficznego (Instrukcja topograficzna 1925; Włoskowicz 2015b).
Instrukcja nakładała na topografa obowiązek sprawdzenia pisowni nazw
podczas prac terenowych. Analizie podlegały nazwy wszystkich osiedli dawnych jak i nowo powstałych, a także gór, wód, dolin, lasów, uroczysk oraz
odosobnionych zabudowań. W razie gdyby nazwa znajdująca się w wyciągu
z ksiąg statystycznych nie zgadzała się z nazwą zamieszczoną na starych
mapach lub używaną przez miejscową ludność, topograf był zobowiązany
wypełnić odpowiedni formularz (Włoskowicz 2015 b; tab. 1).
Tabela 1.
Przykład ankiety do prac terenowych
Table 1.
Example of a fieldwork enquiry
Nazwa
w księgach
statystycz.

Napis
na mapie

Sosnowice

Sosnowiec

Czerniejewo Czerniejów

Nazwa używana na miejscu przez
księdza lub
nauczyciela

obywatela

pocztę
i urzędy

leśniczego

Sosnowiec

–

Sosnowiec

–

–

Czerniejewo

–

–

–

(nowo
powstała)

–

–

–

Leśniczówka

Bez nazwy

bez nazwy

–

Folwark
Troska

v

v

Uwagi
starostwa

Źródło / Source: Instrukcja topograficzna, 1925.

Dla wszystkich nazw, w celu ich zharmonizowania, sporządzono oleatę
napisów. W zależności od rodzaju nazwy stosowano odpowiednie podkreślenia i kolory, np. nazwy osiedli zapisywano barwą czerwoną, wód – niebieską, a wszystkie inne nazwy – czarną. Przy osadach bardziej rozległych lub
rozrzuconych nazwę zaznaczano przy głównej jej części. Jeśli kawałek osady
został oddzielony od głównej część wsi, to należało przy niej napisać mniejszym pismem, do której osady należy, np. do Racławic. Określenia przedmieść pisano pismem o połowę mniejszym niż nazwy miast. Nazwy wierzchołków gór podpisywano łukiem (podawano nazwę, pod jaką góra była
246

Monika Cepil

znana w okolicy). Jeśli wierzchołek posiadał dwie nazwy, z każdej strony inną,
to wpisywano obie. Nazwy dolin rzecznych wymieniano tylko wtedy, gdy były
inne niż nazwa rzeki. Nazwy lasów, pól i łąk zaznaczano, jeśli ich obszar wynosił więcej niż km2. W miejscowościach zamieszkałych przez ludność mieszaną
do nazwy polskiej dopisywano pod spodem w nawiasach nazwy w innych
językach, jeśli te nazwy brzmiały inaczej i były używane przez znaczną część
miejscowej ludności (Instrukcja topograficzna 1925, Hełm-Pirgo 1971).
Kolejnym materiałem, z którego korzystali topografowie działający dla
Wojskowego Instytutu Geograficznego, był spis powszechny przeprowadzony
30 września 1921 r. Na jego podstawie powstał Skorowidz miejscowości…
(1923–1926). Opracowanie w 15 tomach (każdy dla innego województwa)
zostało wydane przez Główny Urząd Statystyczny. Oprócz danych zebranych w czasie spisu skorzystano w nim także z istniejących wykazów sporządzonych na podstawie map sztabowych i korespondencji ze starostami.
Obfitość i różnorodność materiału sprawiła, że gdy przystąpiono do sporządzenia skorowidza miejscowości, napotkano na liczne niejasności, dlatego
materiał poddano ponownej analizie. Trzeba zaznaczyć, że pracy wykonanej
przez Główny Urząd Statystyczny nie można było uznać za zakończoną, gdyż
wymagała ona dokładniejszych badań toponimicznych (Skorowidz miejscowości… 1923–1926; Rzepkowski 2005).
W spisie za miejscowość uznano każde zamieszkałe osiedle posiadające
własną nazwę inną od sąsiednich. Główny Urząd Statystyczny w swojej publikacji nie uwzględnił jednostek terytorialnych będących w stadium wchłaniania ich przez inne jednostki (np. przedmieść). W województwach na terytorium dawnej Galicji ze względu na dawne dzieje historyczne w rubryce
„ miasto, gmina, miejscowość ” zamiast „ miejscowości ” wydzielono „ obszar
dworski ”. Warto wspomnieć, że „ obszary dworskie ” były pozostałościami po
feudalnej organizacji państwa i zostały utworzone według podziału administracyjnego w latach 50. i 60. XIX w. We wszystkich zaistniałych wątpliwościach zwracano się do starostw z prośbą o wyjaśnienia (Skorowidz miejscowości… 1923–1926).
Przy opracowaniu wykazu miejscowości ważne były następujące kwestie:
kompletność wykazu, brzmienie i pisownia nazw miejscowości, określenie
rodzaju miejscowości oraz charakter prawno-administracyjny miejscowości
(Buławski 1930).
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Sprawa kompletności wykazu polegała na wychwyceniu braków w listach
sporządzonych po spisie powszechnym z 1921 r., zdarzały się bowiem przypadki, że jakieś miejscowości zostały pominięte w spisie. Na szerszą skalę
epizody takie zdarzały się tylko w województwach wschodnich, w powiatach: lidzkim (24 miejscowości niezapisane), nieświeckim (8), dziśnieńskim
(31), brzeskim (8) i łuninieckim (8) (Buławski 1930).
Powodami ich nieuwzględnienia było m.in.: połączenie dwóch lub więcej
miejscowości w jedną, a także zburzenie miejscowości (w dniu spisu były
one niezamieszkałe). Zdarzało się też, że osiedle wskutek rozrostu sąsiednich wsi traciło swoją odrębność administracyjną. Z kolei niektóre folwarki
przestały istnieć w drodze parcelacji dokonanej przez gospodarzy sąsiednich
osiedli, np. w gminie Chotynin pow. Wieluń niezamieszkały folwark Chróscin spisano łącznie z wsią Chróscin. Zdarzały się też sytuacje odwrotne,
że w spisie odnotowano nowo powstałe miejscowości, których zaistnienie
głównie wiązało się z parcelacją folwarków i osadnictwem wojskowym (Skorowidz miejscowości… 1923–1926).
Kolejnym aspektem było ustalenie brzmienia nazwy i jej pisowni. Nie
było to łatwe, gdyż zdarzały się przypadki, że ta sama miejscowość posiadała
różne brzmienie (a czasem dwie lub trzy nazwy). Kwestie takie występowały
zwykle na terytorium dawnego zaboru rosyjskiego. W takich sytuacjach
na pierwszym miejscu wpisywano nazwę urzędową (ustalona ze starostą),
a w nawiasie drugą, np.: Zdzieszulice – Alessandrów (gm. Bogusławice
pow. Bujny Szlacheckie), Smolarnia – Nowa-Gęzice (gm. Kleszczów pow.
Kluki), Winduga – Feliksów (gm. Łączno pow. Łękawa), Borowiec – Nowy
Młyn (gm. Ręczno pow. Ręczno). Czasem jedna nazwa miejscowości posiadała różne brzmienie gramatyczne, np.: Władysławów – Władysławowo,
Leszczyna – Leszczyny, Ziemblice – Ziemblica. Wówczas sprawdzano pisownię w słowniku i przywracano dawną formę. Nazwy posiadające rzymskie
cyfry (I, II, III) przemianowano na przymiotniki występujące za podstawowym brzmieniem, np.: Sopot I i Sopot II na Sopot Stary i Sopot Nowy, Uchań
I, II na Uchań Dolny i Uchań Górny. Mankamenty w pisowni zdarzały się
także przez złe usłyszenie nazw oraz błędy ortograficzne. W wielu nazwach
(głównie imiennych) usuwano łącznik lub nazwy składające się z przysłówka
i rzeczownika pisano razem. W województwach wschodnich podczas forma-
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towania się nazw ważne były także czynniki etnograficzne i polityczne. Wiele
miejscowości posiadało brzmienie polskie, białoruskie, rusińskie i rosyjskie.
Wówczas za prawidłową przyjmowano nazwę polską (Skorowidz miejscowości… 1923–1926; Buławski 1930).
Następną czynnością było określanie rodzaju miejscowości. Można tutaj
wyróżnić kilkanaście typów: miasto, wieś, kolonia, folwark, osada, przysiółek, pustkowie, cegielnia, klasztor, leśnictwo, leśniczówka, letnisko, nadleśnictwo, osada fabryczna, osada leśna, osada młyńska, osada szpitalna, probostwo, przedmieście, przystanek kolejowy, stacja kolejowa, tartak, i zamek
(Skorowidz miejscowości… 1923–1926). Warto wspomnieć, że powstający
wykaz w stosunku do miast był także uregulowany osobnymi ustawami, np.
dla województw Polski centralnej (dawny zabór rosyjski) 4 lutego 1919 r.
wydano dekret, w którym wyodrębniono 150 miast (Dziennik Ustaw Prawa
Polskiego 1919, nr 13, poz. 140). Dla obszaru dawnej Kongresówki uwzględniono również tzw. ,,osady miejskie ”. Były to osiedla pełniące funkcję przejściową między miastem a wsią. Zostały one wyodrębnione przez władze
zaboru rosyjskiego z miejscowości, które chociaż nazywały się miastem,
jednak z powodu zbyt małej liczby mieszkańców, braku przemysłu i niedostatecznych dochodów w rzeczywistości nie pełniły takich funkcji. Z tego
względu ranga niektórych miejscowości nie została zdefiniowana m.in.:
Białej Rawskiej, Głowna i Nowogrodu (Skorowidz miejscowości… 1923–1926).
Głowno utrzymało status miasta w 1924 r. W obręb miasta włączono również przedmieście Swoboda (Dz.U. 1925, nr 2, poz. 21). Biała Rawska została
uznana za miasto w 1925 (Dz.U. 1925, nr 98, poz. 697), a Nowogród w 1927 r.
(Dz.U. 1927, nr 10, poz. 83).
Inną publikacją, która ukazała się w okresie międzywojennym, był wydany
pod redakcją Tadeusza Bystrzyckiego Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz
urządzeń komunikacyjnych. W opracowaniu tym dla ok. 110 tys. miejscowości wyodrębniono 1,5 mln nazw. Toponimy przedstawiono w sposób alfabetyczny. Oprócz nazwy miejscowości i jej charakteru, umieszczono w nim
również informację o przynależności administracyjnej, najbliższej poczcie,
odległość od stacji kolejowej, komunikacji autobusowej, sądu i najbliższej
parafii (Bystrzycki 1928).
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Pierwszy normatywny akt prawny dotyczący ustalenia nazewnictwa
w okresie międzywojennym ukazał się 31 maja 1929 r. Na mocy uchwały
powołano do życia specjalną Komisję Ustalania Nazw Miejscowości odpowiedzialną za wykonanie prac związanych z ujednoliceniem toponimów.
W jej skład wchodzili przedstawiciele ministerstw: Spraw Wewnętrznych,
Spraw Zagranicznych, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Poczty
i Telegrafów, Wojskowego Instytutu Geograficznego, Głównego Urzędu Statystycznego, a także Delegaci dla umów granicznych polsko-czechosłowackich oraz dwaj przedstawiciele ze sfery naukowej. Komisja swoje pierwsze
posiedzenie odbyła 15 stycznia 1930 r. (Romanow 1929).
Głównym celem powołania Komisji było ustalenie urzędowych nazw
miejscowości w Polsce. Ich praca miała obejmować nadanie nazw nowo
powstałym miejscowościom, zmianę nazw istniejących miejscowości oraz
przeprowadzenie całkowitego uzgodnienia nazewnictwa miejscowości
w tych częściach Rzeczypospolitej, w których ta sprawa nie została jeszcze
ustalona. Jako organy pomocnicze ustalono okręgowe komisje działające
przy urzędach wojewódzkich. Do priorytetów oddziałów należało przedwstępne przygotowanie materiałów w sprawie ustalenia nazw urzędowych
na gruncie regionalnym (Romanow 1929).
Na marginesie warto wspomnieć, że przy opracowywaniu nazw w 1929 r.
przydane okazały się także prace prof. Stanisława Arnolda. Na seminarium
z geografii historycznej oraz w terenie prowadził on prace nad brzmieniem
nazw w dorzeczu Warty (Romanow 1929).
W 1930 r. uchwalono dziewięć rozporządzeń dotyczących modyfikacji
brzmienia, niektórych nazw gmin (tab. 2) i miejscowości, np. zmieniono
nazwę miejscowości Stołbiec na Poniatówkę (gmina Werba pow. dubieński)
(Monitor Polski, nr 116, poz. 173, z dn. 20.05.1930). Dwa lata później opublikowano kolejne akty prawne dotyczące zmiany nazwy gminy Skępe na
Narutowo (pow. lipnowski woj. warszawskie) oraz gminy Wola Czołnowska
na Baranów nad Wieprzem (pow. puławski woj. lubelskie). Następne przekształcenia toponimiczne miały miejsce w kolejnych latach (Monitor Polski,
nr 149, poz. 186, z dn. 27.06.1932, Monitor Polski, nr 1, poz. 1 z dn. 28.12.1932).
Drugim aktem prawnym było Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustaleniu nazw miejscowości i o nume-
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Tabela 2.
Zmiana nazw gmin z 1930 r.
Table 2.
Changes of the communes names in 1930
Nowa nazwa gminy

Stara nazwa gminy

Powiat

Województwo

Ciszyca Góra

Tarłów

iłżecki

kieleckie

Dąbrowa Widawska

Widawa

łódzki

łódzkie

Dzbanki

Szczerców

łaski

łódzki

Łomnica

Łomnica Zdrój

nowosądecki

krakowskie

Oleszno

Zaduszniki

lipnowski

warszawskie

Sokoliki

Sokoliki Górskie

turczański

stanisławowskie

Straszewo

Koneck

nieszawski

warszawskie

Źródło / Source: Monitor Polski, nr 115, poz. 166, z dn. 13.05.1930, Monitor Polski, nr 115, poz.
167, z dn. 13.05.1930, Monitor Polski, nr 115, poz. 168, z dn. 13.05.1930, Monitor Polski, nr 115,
poz. 172, z dn. 13.05.1930, Monitor Polski, nr 134, poz. 197, z dn. 31.05.1930, Monitor Polski,
nr 156, poz. 238, z dn. 30.06.1930, Monitor Polski, nr 164, poz. 250, z dn. 9.07.1930.

racji nieruchomości (rozporządzenie miało moc ustawy). Przepis regulował
sprawę ustalenia nazw miejscowości zamieszkałych, wszelkich samoistnych
osiedli, odróżniających się od sąsiednich terenów odrębną nazwą, a przy
jednakowej nazwie odmiennym określeniem rodzaju (miasto, wieś, folwark,
leśniczówka itp.). Skonkretyzowano również nazwy obszarów niezamieszkałych. Ustanowienie toponimów miało być dokonywane stopniowo. Każdy
etap obejmował standaryzację nazw wszystkich miejscowości co najmniej dla
jednego województwa. Rozporządzenie mówiło, iż w stosunkach publicznych
wolno używać nazw miejscowości jedynie urzędowych (Dz. U. nr 94, poz. 850,
z dn. 24.10.1934; Czopek-Kopciuch 2012).
Jednym z ważniejszych rezultatów prac Komisji Ustalania Nazw Miejscowości był opublikowany w 1937 r. spis nazw miast Polski z podziałem na
powiaty (Dz. U. nr 69, poz. 104, z dn. 28.02.1937).
W 1938 r. ustalono dwa wykazy miejscowości: województwa wileńskiego
oraz kieleckiego (nieopublikowane). Upowszechnione w spisie nazwy odnosiły się do powierzchni zamieszkałych, które objął powszechny spis ludności z 1931 r. Każda nazwa mogła wystąpić w gminie tylko raz. W przypadku

Ujednolicanie nazw miejscowości …

251

istnienia kilku miejscowości o tym samym brzmieniu dodawano przymiotnik określający ich rodzaj, np. Jurszany Dolne, Jurszany Górne, Jurszany
Nowe (gmina Polany, pow. oszmiański), Dziadzionki Dolne, Dziadzionki
Górne (gmina Norzyca, pow. postawski). Wyszczególniono także 25 określeń miejscowości, m.in.: cegielnia, miasteczko, osada leśna, osada fabryczna
(Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej… 1938).
Odnośnikami liczbowymi zaznaczono kwestie, w których dla poszczególnych miejscowości, oprócz nazw ustalonych, podano nazwy używane dawniej. Zdarzało się, że nazwy dawne zostały przekształcone, np. Hulidowo –
Hilidowo, Ilinowo – Ilianowo, Nadjezierze – Nadozierce, Rudakowo – Rudaki,
Siedlarowszczyzna – Sidlarowszczyzna (gmina Norzyca, pow. postawski),
lub całkiem zmienione, np. Brzozówka – Martyszki (gmina Żodziszki, pow.
wilejki), Trzeci Maj – Cary (gmina Smorgonie, pow. oszmiański), Czerwona
Łąka – Krasny Łuh (gmina Hermanowicze, pow. dziśnieński) (Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej… 1938).
Jeśli duża miejscowość, będąca wsią lub miasteczkiem, wchłaniała swoim
zasięgiem mniejszą osadę, zaścianek, folwark itp., wtedy miejscowości spisywano łącznie, np. młyn Józefowo i wieś Załozowie (gmina Dołhinów,
pow. wilejski).
W wykazie wyszczególniono kompleksy miejscowości, czyli jedną nazwę
wspólną dla paru sąsiadujących ze sobą osiedli, np. Gradowszczyzna i Sierociszki pod wspólną nazwą Gradowszczyzna (gmina Worniany, pow. wileńsko-trocki) (Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej… 1938).
Poza wykazem miejscowości województwa wileńskiego w 1938 r. nadano
nazwę Władysławowo morskiemu portowi rybackiemu w Wielkiej Wsi (gm.
Strzelno) (Monitor Polski, nr 100, poz. 159, z dn. 27.04.1938), zmieniono także
nazwę niemieckiej gminy Neudorf na Polminowice w województwie lwowskim (Monitor Polski, nr 263, poz. 618, z dn. 17.11.1938). Polskie nazwy otrzymało 12 kolonii józefińskich w powiecie rawskim, bóbreckim i dobromilskim
(Monitor Polski, nr 277, poz. 653, z dn. 25.11.1938). Kolejne zmiany toponimów osad józefińskich nastąpiły w 1939 r. („ Gazeta Lwowska ”, 15 marca 1939,
nr 60; Monitor Polski, nr 58, poz. 108 z dn. 8.03.1939; Monitor Polski, nr 123,
poz. 29 z dn. 11.05.1939; Monitor Polski, nr 118, poz. 279 z dn. 11.05.1939).
Niemieckie nazwy zlikwidowano również na Śląsku, np. nazwę Heinrich-
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shof zmieniono na Henryków (gm. Bluszczów pow. rybnicki), a Friedrichsschächte na Fryderyka (gm. Gorzyczki pow. rybnicki) (Monitor Polski, nr 164,
poz. 401, z dn. 17.06.1939). Usunięto też w nazwach przymiotnik ,,niemieckie ”.
W powiecie świeckim przekształceniu uległy nazwy Niemieckie Łąki na Małe
Łąki (gm. Świekatowo) oraz Niemieckie Stwolno na Stwolno (gm. Grupa)
(Monitor Polski, nr 167, poz. 411, z dn. 18.07.1939). W 1935 r. utworzona została
nazwa osiedla Jadwisin nad Dunajcem w Podegrodziu pow. nowosądecki
(okolice dawnego Przewozu-łodziowa przeprawa przez rzekę). Nazwa została
stworzona na pamiątkę imienia żony generała, który zorganizował z udziałem wojska odbudowę czterech budynków zniszczonych podczas powodzi
w 1934 r. (Szewczyk 2009).
W 1939 r. modyfikacji uległy również nazwy wsi polskich, m.in. na Podhalu zmieniono nazwę miejscowości Bukowina na Bukowina Tatrzańska oraz
Odrowąż na Odrowąż Podhalański, przez dodanie przymiotnika określającego aspekt topograficzny (Monitor Polski, nr 103, poz. 238, z dn. 18.04.1939).
Funkcję uzdrowiskową podkreślano przez dodanie przyrostka „ zdrój ”, np.
Morszyn-Zdrój (pow. stryjski woj. stanisławowskie) (Monitor Polski, nr 103,
poz. 237, z dn. 18.04.1939), Łomnica-Zdrój (pow. nowosądecki woj. krakowskie) (Monitor Polski, nr 115, poz. 168, z dn. 13.05.1930).
Prace Komisji Ustalania Nazw Miejscowości zostały przerwane wraz
z wybuchem II wojny światowej. Komisja w okresie swego funkcjonowania
opublikowała przeszło 60 rozporządzeń dotyczących modyfikacji nazw na
terenie II Rzeczypospolitej. Działalność Komisji przywrócono po zakończeniu wojny (w 1).

Podsumowanie
Ze względu na dużą liczebność nie sposób przytoczyć wszystkich zmian
toponimicznych, jakie dokonały się w okresie międzywojennym. Na podstawie wyodrębnionych przykładów pokazano jednak, jak wyglądał proces
przywracania i ujednolicania nazw prowadzony przez ograny administracji
państwowej. Pierwszym etapem były prace Wojskowego Instytutu Geograficznego, zbieranie danych na temat toponimów podczas spisu powszechnego
w 1921 r. oraz powołanie w 1934 r. Komisji do Ustalania Nazw Miejscowości;
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w międzyczasie wydano także skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją T. Bystrzyckiego.
Przywracanie nazw było zadaniem trudnym ze względu na konieczność jak
najszybszego przeprowadzenia tego procesu. Pośpiech skutkował późniejszymi
uzupełnieniami. Kolejnym problemem były różnice w określeniu nazwy jednej miejscowości przez mieszkańców, władze i dawne spisy, a także wchłanianie mniejszych miejscowości przez większe. Jednym z zadań było określenie rodzaju miejscowości. Na wszystkich etapach prac nad kształtowaniem
powstały rozporządzenia, regulaminy i ustawy regulujące prace organów
administracyjnych. Na podstawie wybranych przykładów można stwierdzić,
że przy formowaniu się nazw kierowano się chęcią przywrócenia dawnych
nazw polskich, z ówcześnie obowiązującymi zasadami języka polskiego.
Przeprowadzone badania stanowią ogólny zarys problemu i mają na celu
ukazać proces przywracania toponimów na terytorium II Rzeczypospolitej.
Mogą także stanowić źródło inspiracji badawczych, szczególnie w aspekcie
struktur statystycznych i społeczno-gospodarczych na ziemiach polskich.
Celem autorki było przybliżenie owego aspektu prac geograficznych, jakie
miały miejsce w latach 1918–1939. Powyższe analizy w założeniu autorki stanowią wkład w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz
100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
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Działalność wojskowej służby
geograficznej polskiego państwa
podziemnego w latach 1939 – 1945
Activity of the Military Geographical Service
of the Polish Underground State in 1939 – 1945

Konspiracyjna wojskowa służba geograficzna prowadzona przez polskie
państwo podziemne w latach 1939–1945 stanowiła jedyną tego typu strukturę organizacyjną w okupowanej Europie. Niestety, jej dokonania są stosunkowo słabo znane nawet w Polsce (poza wąskim gronem historyków
geografii i kartografii wojskowej) i prawie zupełnie nieznane za granicą.
Wkład polskich geografów i kartografów (a także szerokiego grona ich
konspiracyjnych współpracowników) w walkę o niepodległą Polskę podczas II wojny światowej zasługuje na uznanie zarówno w wymiarze czysto
patriotycznym, jak również w perspektywie zawodowej, byli to bowiem
świetnie przygotowani profesjonaliści – zawodowi oficerowie, geografowie, kartografowie, fotografowie, drukarze – którzy potrafili swoje wysokie
umiejętności zawodowe i organizacyjne wykorzystywać w ekstremalnych
warunkach okupacyjnego terroru. Wyniki ich prac miały szczególną wartość dla oddziałów prowadzących walkę zbrojną z niemieckim okupantem,
a także duże znaczenie wywiadowcze. Artykuł ma na celu przypomnienie
nieprzeciętnych dokonań ludzi, bez których pracy działania oddziałów
partyzanckich byłyby bardzo utrudnione czy wręcz niemożliwe. Wielu
z nich za umiłowanie ojczyzny i pracę na rzecz jej niepodległości przyszło
zapłacić cenę najwyższą – własne życie. Praca składa się z trzech zasad-

zarys treści

niczych i wzajemnie uzupełniających się części: 1) konspiracyjne pozyskiwanie materiałów kartograficznych w latach 1939–1942 przez różne
organizacje podziemne; 2) działalność Służby Geograficznej (kryptonim
„ Schronisko ”) w pionie Kwatermistrzowskim Komendy Głównej Armii
Krajowej (1942–1945); oraz 3) sylwetki dowódców „ Schroniska ”: szefa –
ppłk. Mieczysława Szumańskiego, i jego pierwszego zastępcy – Edwarda
Rühle.
Słowa kluczowe

II wojna światowa, Polska, konspiracja, Armia Krajowa, Służba Geograficzna, mapy wojskowe

abstract

The secret military geographical service operated by the Polish Underground State in 1939–1945 was the only organisational structure of such
type in the occupied Europe. Regrettably, its achievements are relatively
unknown in Poland (apart from an exclusive group of geography and
military cartography historians) and, even worse, almost totally forgotten
abroad. This is unfortunate, because the contribution of Polish geographers
and cartographers (as well as the great group of their co-operators) in their
fight for independent Poland during the WW2 deserves recognition both in
the purely patriotic dimension and in the professional perspective, as these
people were excellent professionals – officers, geographers, cartographers,
photographers, printers – who were capable to apply their professional and
organisational skills in the extreme conditions of the occupational terror.
The products of their work were especially valuable to divisions involved in
armed combat against the German occupant, but they were also important
for the intelligence. This article, in the above context, aims to present the
outstanding achievements of people whose work greatly helped, or even
enabled, the effort of the guerrilla resistance. Many of them were ultimately
forced to pay the highest price of life for their love of homeland and work
for it. The paper consists of three main and mutually complementary parts
devoted to, respectively: 1) sourcing of cartographic materials in 1939–1942
performed underground by various secret organisations; 2) activity of the
Geographical Service (codename ‘Shelter’) in the Quartermaster Department of the Home Army Headquarters (1942–1945); 3) profiles of the leaders of the ‘Shelter’: Lieutenant Colonel Mieczysław Szumański – head of
the ‘Shelter’ and Edward Rühle – 1st deputy head.
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Second World War, Poland, conspiracy, Home Army, Geographical Service, military maps
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ziałalność polskich geografów i kartografów wojskowych podczas
II wojny światowej, a także w okresie dwudziestolecia międzywojennego, została dobrze udokumentowana przede wszystkim dzięki pracom
Bogusława Krassowskiego. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują m.in.
obszerne monografie, obejmujące: wydaną przez MON w 1974 r. Polską kartografię wojskową w latach 1918–1945, opublikowany w 1981 r. przez Zakład Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej w ramach serii „ Studia i Materiały
z Historii Kartografii ” zeszyt „ Schronisko ”. Służba Geograficzna Armii Krajowej, a także napisane wspólnie z M. Tomaszewską i I. Krassowską dwutomowe
dzieło zatytułowane Mapy topograficzne ziem polskich 1871–1945, wydane przez
Bibliotekę Narodową (1979–1989). Tematyką tą w różnych aspektach zajmowali się także inni autorzy, w tym m.in. Edward Rühle (1978, 1980), w czasie
okupacji pełniący m.in. funkcję pierwszego zastępcy szefa Służby Geograficznej Komendy Głównej Armii Krajowej (kryptonim „ Schronisko ”), oraz
E. Rühle, S. Tyski (1989), A. Makowski (1981), K. Jaworowski (2005), M. Gałęzowski (2005) i E. Sobczyński (2014). Pewne informacje na temat konspiracyjnej działalności geografów i kartografów wojskowych (oraz osób z nimi
współpracujących) w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945 można znaleźć
też w zasobach internetowych. Wśród nich do najcenniejszych należą zarejestrowane w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego
wspomnienia Janusza Paszyńskiego (ps. Machnicki) – zatrudnionego jako
fotograf w niemieckim Wojskowym Instytucie Kartograficznym (Geodezyjnym) – Kriegskarten-und Vermessungsamt, Jerzego Szumańskiego (ps. Wig)
– syna ppłk. Mieczysława Szumańskiego, szefa Służby Geograficznej Komendy
Głównej AK (kryptonim „ Schronisko ”), oraz Ewy Berberyusz – córki mjr. Sylwiusza Berberyusza, drugiego zastępcy szefa „ Schroniska ”.
Mimo stosunkowo dobrze udokumentowanej w polskiej literaturze historyczno-wojskowej i materiałach źródłowych działalności Służby Geograficznej AK (choć pozostawiającej pewne luki faktograficzne), wydaje się, że
konieczne jest zaznaczenie i przypomnienie jej funkcjonowania w publikacji
poświęconej wkładowi geografów i kartografów w utrwalanie i rozwój niepodległej Polski. Wynika to również z faktu, że konspiracyjna Służba Geograficzna AK, umiejscowiona w strukturach wojskowych państwa podziemnego,
była jedyną tego typu jednostką w okupowanej Europie (Krassowski 1981).
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Niestety, jej dokonania są stosunkowo słabo znane w Polsce (poza wąskim gronem historyków geografii i kartografii wojskowej) i prawie zupełnie nieznane
za granicą. Wreszcie końcowym, choć równie istotnym motywem, podjęcia
tego tematu był fakt, że żyją jeszcze ostatni uczestnicy konspiracji współpracujący ze „ Schroniskiem ” (lub osoby z ich najbliższej rodziny) 1 ¶ i choćby z tego
powodu warto przypomnieć ich wkład na rzecz Niepodległej. To dlatego
w niniejszej pracy uwzględniono także osobiste, niekiedy bardzo subiektywne
wspomnienia, stanowiące zdaniem autora cenne i interesujące uzupełnienie
podstawowego materiału źródłowego.

Konspiracyjna Służba Geograficzna na ziemiach polskich
w latach 1939–1942
Po zakończeniu działań wojennych w 1939 r. w kraju pozostało zaledwie ok.
25 oficerów – dawnych pracowników Wojskowego Instytutu Geograficznego
(WIG), (Krassowski 1981) 2 ¶. Pozostali (ponad 80 osób) zostali wyłączeni
z walki z powodu śmierci lub niewoli. Część też znalazła się poza granicami
kraju. Lepiej przedstawiała się natomiast sytuacja, jeżeli idzie o pracowników cywilnych WIG. Pod koniec 1940 r. zostali oni wezwani przez niemiecką
Służbę Geograficzną (geodezyjną) – funkcjonującą w Warszawie pod nazwą
Kriegskarten-und Vermessungsamt Warschau – by stawili się do pracy. Było
to prawdopodobnie związane z przygotowaniem planu Barbarossa i koniecznością zaopatrzenia w mapy oddziałów niemieckich. Paradoksalnie dało
to okazję do rozpoczęcia działań konspiracyjnych.
Już na początku 1941 r., z inicjatywy Henryka Ignaczewskiego, wśród kartografów pracujących w Kriegskarten-und Vermessungsamt Warschau zawiązała się komórka pod nazwą Samodzielna Grupa Kartografów Wojskowych.
W jej skład weszli, poza Ignaczewskim, Stanisław Drygasiewicz, Norbert
1

Autor miał zaszczyt osobiście poznać Jerzego Szumańskiego oraz Janusza Paszyńskiego i wysłuchać ich wspomnień, dotarł też do pozostających w archiwum prywatnym niepublikowanych rękopisów ppłk. Mieczysława Szumańskiego – szefa Służby
Geograficznej AK.
2 E. Sobczyński (2014, 9) podaje, że w okresie tym w Warszawie znalazło się 9 oficerów geografów służby stałej, którzy jednak, działając w różnych strukturach konspiracyjnych (w tym związanych z pozyskiwaniem map), nie utrzymywali ze sobą kontaktu.
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Ziembiński, Wit Bereda, Jerzy Ciałowicz, Józef Maciąg, Kazimierz Mastalerz,
Henryk Wierzbowski i Aleksandra Kuklińska. Praca grupy Ignaczewskiego
polegała głównie na zdobywaniu materiałów kartograficznych (w tym o znaczeniu wywiadowczym), a także na ewidencji map polskich znajdujących się
w rękach Niemców oraz map niemieckich opracowywanych i reprodukowanych przez Kriegskarten-und Vermessungsamt Warschau. Ogółem z tej niemieckiej placówki członkowie grupy zdobyli ok. 2000 map w skali 1 : 100 000
i 1: 300 000 z terenów Polski, Prus Wschodnich i Niemiec, a także plany ważniejszych węzłów kolejowych oraz sporo innych materiałów kartograficznych
(Krassowski 1981 za: Rühle 1978, 1980).
Warto też podkreślić, że w Kriegskarten-und Vermessungsamt Warschau
(lub jego otoczeniu), poza Samodzielną Grupą Kartografów Wojskowych
(grupa Ignaczewskiego), działały też inne jednostki (komórki) konspiracyjne,
zajmujące się podobną działalnością. Wymienić tu trzeba powstałą w końcu
1942 r. z inicjatywy Władysława Jędraszkiewicza i Kazimierza Ślusarczyka
komórkę AK, składającą się z grupy młodych słuchaczy legalnego kursu kartograficznego, zorganizowanego przez Niemców z myślą o zasileniu kadr
Kriegskarten-und Vermessungsamt Warschau. Według relacji polskich pracowników instytutu w działalności konspiracyjnej uczestniczyło 26 kursantów.
Niestety, wielu z nich zostało aresztowanych i rozstrzelanych przez Niemców
(Krassowski 1981). Z kolei we wspomnieniach Stanisława Drygasiewicza i Norberta Ziembińskiego znajduje się informacja, że w budynku WIG działała jeszcze grupa graficzna pn. „ Grafos ” kierowana przez Jana Dorocińskiego (Sobczyński 2014).
Drugie środowisko, wokół którego rozwinęła się, zwłaszcza w pierwszym okresie okupacji, działalność konspiracyjna obejmująca pozyskiwanie
i gromadzenie materiałów kartograficznych o znaczeniu wojskowym, stanowili pracownicy i współpracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego
(PIG), przemianowanego przez Niemców na Aussenstelle des Reichsamtes
für Bodenforschung 3 ¶ (Oddział Terenowy Urzędu Rzeszy do Badań Ziemi).
W okresie międzywojennym Instytut – ze względu na wykonywanie swoich
3

W literaturze pojawia się także nazwa Amt für Bodenforschung (dla Generalnego
Gubernatorstwa), którego filią miał stać się PIG (Ber i in. 2005; Krassowski 1981; Sobczyński 2014).
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zadań statutowych – powszechnie korzystał z map topograficznych wydawanych przez WIG, przez co posiadał spore ich zasoby. Spośród wielu zaangażowanych osób, często bezimiennych, tworzących to środowisko (Rühle, Tyski
1989) wymienić należy przynajmniej dwa nazwiska: Edwarda Rühle i Stefana
Zbigniewa Różyckiego. W późniejszym okresie obaj zaangażowali się w działalność „ Schroniska ” – E. Rühle jako pierwszy zastępca, zaś S. Z. Różycki jako
kierownik Referatu Geologicznego.
Wreszcie nie można zapominać o innych grupach konspiracyjnych (działających poza środowiskiem WIG i PIG), często rozproszonych, zajmujących
się (zwłaszcza w pierwszym okresie okupacji) zbieraniem map i przekazywaniem ich powstającym strukturom państwa podziemnego. Zaliczyć do nich
należy powstałą w czerwcu 1940 r., siedmioosobową jednostkę Związku Walki
Zbrojnej (ZWZ) działającą pod dowództwem inż. Stanisława Mikołajczyka
w Zarządzie Miejskim w Warszawie. Grupa ta zajmowała się głównie wywiadem terenowym i nanoszeniem na plan miasta obiektów niemieckich, a także
kompletowaniem przedwojennych polskich map topograficznych. Jej działalność została przerwana po aresztowaniu jesienią 1940 r. dowódcy, który zginął z rąk gestapo (Krassowski 1981). Ponadto E. Sobczyński (2014) wspomina
o oficerach – geografach zatrudnionych przed wojną w Wydziale Pomiarowym
Ministerstwa Komunikacji, oraz o pracownikach warszawskich wodociągów.
Niezależnie od opisanych powyżej rozproszonych działań różnych grup,
które starały się na własną rękę gromadzić materiały kartograficzne i w miarę
możliwości przekazywać je powstającym oddziałom partyzanckim, już w październiku 1939 r. pojawiły się pierwsze próby koordynacji tej aktywności. Podjęło się tego polskie państwo podziemne, którego zadaniem była organizacja
różnych pionów niezbędnych do funkcjonowania armii. W ten sposób w październiku 1939 r., w ramach Oddziału VII Finansowego Dowództwa Głównego Służby Zwycięstwu Polsce, z inicjatywy mjr. Stanisława Thuna powstała
pierwsza komórka zajmująca się gromadzeniem map pochodzących głównie
ze zbiorów prywatnych i szkolnych, którą kierowała Zofia Jaksa-Bykowska
(na podstawie wspomnień E. Rühle zawartych w: Nakielski 1985, 130–131).
W 2. połowie 1940 r. komórkę tę włączono do Biura Finansów i Kontroli
Komendy Głównej ZWZ, a jej kierownictwo objął Edward Rühle. Zadaniem
komórki było zbieranie, zakup i magazynowanie materiałów kartograficznych,
a w dalszej kolejności przekazywanie ich do oddziałów ZWZ, a później AK. Jak
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podaje Krassowski (1981, 29), była to pierwsza komórka w ZWZ spełniająca
w bardzo ograniczonym stopniu zadania Wojskowej Służby Geograficznej.
Na mocy rozkazu nr 5/OSZ z dnia 9 kwietnia 1942 r. Komendanta Głównego
AK komórka ta – już jako Szefostwo Służby Geograficznej – została włączona
w strukturę Kwatermistrzostwa (d. Oddział IV Komendy Głównej AK) 4 ¶.
Jej dowództwo na początku 1943 r. objął ppłk Mieczysław Szumański. Wtedy
też Służbie tej nadano kryptonim „ Schronisko ”.

Działalność Szefostwa Służby Geograficznej
(kryptonim „ Schronisko ”) w strukturze
Kwatermistrzostwa Komendy Głównej AK
W pierwszym okresie swojego funkcjonowania Szefostwo Służby Geograficznej KG AK (kryptonim „ Schronisko ”) w zakresie pracy operacyjnej kontynuowało dotychczasową działalność komórki kierowanej przez E. Rühle,
stopniowo rozszerzając jej zakres i skalę. Równocześnie z realizacją bieżących
zadań konspiracyjnych, ppłk Mieczysław Szumański – jako szef Służby Geograficznej KG AK – przystąpił, zgodnie z rozkazem nr 5/OSZ 5 ¶, do opracowania szczegółowej struktury organizacyjnej „ Schroniska ” (wraz z przypisaniem zadań poszczególnym komórkom wewnętrznym – referatom), a także
do nakreślenia zasad funkcjonowania całej Służby w czasie okupacji – również
w układzie terytorialnym. W pierwszym okresie Szefostwo Służby Geograficznej liczyło 7 osób oraz dodatkowo 3 osoby pracujące w centralnej składnicy
map (Krassowski 1981). Bardziej szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania „ Schroniska ” w późniejszym okresie przedstawiają Sobczyński (2014, 12),
a także Krassowski (1981). Podają oni jego strukturę oraz obsadę kadrową,
wraz z nazwiskami pracowników przypisanych do poszczególnych komórek
lub pełnionych funkcji. Przedstawiała się ona następująco 6 ¶: szef (ppłk Mie4
5

Używana jest także nazwa Oddział IV Kwatermistrzowski.

OSZ – w rozkazie tym dotyczącym odtworzenia Sił Zbrojnych w kraju podano

szczegółowe wskazówki poszczególnym Oddziałom KG AK i Służbom do planowania
prac na okres okupacji. Końcowym jego efektem miało być powszechne powstanie.
6 Obok nazwisk podano instytucje, z którymi poszczególne osoby były związane
przed wojną: WIG – Wojskowy Instytut Geograficzny, PIG – Państwowy Instytut Geologiczny, WPMK – Wydział Pomiarowy Ministerstwa Komunikacji.
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czysław Szumański – WIG), pierwszy zastępca 7 ¶ (Edward Rühle – PIG), drugi
zastępca (mjr Sylwiusz Berberyusz – PIG), adiutant szefa (por. Henryk Sadowski – WIG), referat ogólny (E. Rühle, od 1944 r. kpt. Wacław Zych), referat
topograficzny (kpt. Józef Darek – WIG), referat kartograficzny (kpt. Franciszek Nowicki – WIG), referat pomiarowy i magnetyczny (inż. Ślusarczyk –
WPMK) 8 ¶, referat geologiczny (Stefan Zbigniew Różycki – PIG). Zakłady graficzne pracowały pod ogólnym nadzorem por. inż. Stanisława Twardowskiego.
Ponadto w pracach „ Schroniska ” uczestniczyli: Marian Dutkiewicz, kpt. Kazimierz Engwert, kpt. Zygmunt Herman, Maria i Edward Karczmarczykowie,
Jan Kropidłowski, Tadeusz Mrowiec, Tadeusz Popławski, Stanisław Strzyżewski, Czesław Śmieciński, Kazimierz Wyderko i wiele innych niezidentyfikowanych osób (Krassowski 1981). Sobczyński (2014) podaje również ciekawe dane
dotyczące ustalonego przez KG budżetu miesięcznego „ Schroniska ”, który
wynosił 100 tysięcy złotych (bez wydatków osobowych). Środki te były przeznaczane na pozyskiwanie materiałów źródłowych, kupno map i materiałów
poligraficznych, a także opłaty za wynajem pomieszczeń. Ogółem w ewidencji
szefa „ Schroniska ” pozostawało 25 oficerów – geografów (z przewagą oficerów w stanie spoczynku, ale zdolnych do pracy), a także ok. 150 kartografów,
kreślarzy, chemigrafów, drukarzy i urzędników – byłych pracowników Wojskowego Instytutu Geograficznego. Ponadto nawiązano współpracę ze specjalistami z Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Wydziału Pomiarowego
Ministerstwa Komunikacji (Krassowski 1981, 34).
W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem oddziałów partyzanckich
w pierwszej połowie 1943 r. „ Schronisko ” przystąpiło do własnej produkcji
map. Były one przygotowywane w trzech skalach: 1 : 25 000, 1 : 100 000 oraz
1 : 300 000. Ze względu na różnorodność materiałów źródłowych stosowano
różne techniki reprodukcji. W przypadku map 1 : 25 000 były to:
Podział zadań między zastępców nie był zbyt dobrze zaakcentowany. W ogólnym
zarysie do zadań E. Rühle należała koordynacja poprzez referat ogólny prac pozostałych komórek, w tym składnic map, rozprowadzanie map, a także prowadzenie
wywiadu topograficznego. Major S. Berberyusz był odpowiedzialny za prace topograficzne i kartograficzne.
8 Krassowski (1981, 40) podaje, że był to Referat Geodezyjny, z którego później wyodrębnił się Referat Fotogrametryczny (kierowany przez kpt. Stanisława Szulca –
WPMK).
7
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−− unacześnianie – podczas którego wykorzystywano informacje zdobyte
przez wywiad kartograficzny. W ten sposób powstała mapa Warszawy,
z naniesionymi 179 obiektami zajętymi przez Niemców (zaznaczonymi na
czerwono). Była ona sygnowana napisem BOM 9 ¶, pochodzącym od pierwszych liter pseudonimów: „ Bury ” – ppłk M. Szumański, „ Ogończyk ” – por.
inż. S. Twardowski, „ Maks ” – C. Śmieciński (drukarz);
−− reprodukcje fotooffsetowe – technikę tę zastosowano do wydania 12 arkuszy
map;
−− montaże – zastosowane przy wydawaniu planów Bydgoszczy, Poznania
i Lwowa;
−− fotochemiczne powiększanie – stosowano w przypadku braku przedwojennych map w skali 1 : 25 000 dla 15 miast, przewidzianych do udziału w akcji
„ Burza ”.
Wydawane przez „ Schronisko ” mapy w skali 1: 100 000 objęły pięć obszarów: Wileńszczyzna (21 arkuszy), Podlasie (14 arkuszy), Wołyń (25 arkuszy),
Wisła: od Warszawy do Starogardu (22 arkusze), obszar centralny: Łódź,
Radom, Oświęcim, Sandomierz (33 arkusze). Ponadto – w związku z lokalizacją obozu jenieckiego w Woldenbergu – wydano dwa arkusze z terenu Niemiec, obejmujące rejon Wałcza i Strzelców.
Mapy w skali 1: 300 000 przygotowano zarówno dla kraju, jak i wybranych
obszarów za granicą. W Polsce objęły one obszary Lublina, Nowego Sącza,
Łomży oraz Suwałk – Kowna. Arkusz Białystok został przygotowany, ale prawdopodobnie nigdy go nie wydano. Wszystkie arkusze publikowano w nakładzie 1000 egzemplarzy. „ Schronisko ” wydało też mapy w skali 1 : 100 000
obejmujące te rejony w Niemczech, Austrii, Czechach i na Węgrzech, gdzie
były zlokalizowane obozy jenieckie. Podsumowując działalność wydawniczą
„ Schroniska ”, B. Krassowski (1981, 60) 10 ¶ podaje, że w czterech zakładach graficznych wydano w latach 1943–1944, do wybuchu powstania warszawskiego,
174 arkusze map, w tym: 34 arkusze map szczegółowych i planów miast w skali
1 : 25 000, 117 arkuszy map taktycznych w skali 1: 100 000, 23 arkusze map operacyjnych w skali 1 : 300 000.
9

Napisem tym sygnowano także niektóre mapy wydane w skali 1 : 100 000 oraz
wszystkie mapy wydane w skali 1 : 300 000.
10 W przywołanym opracowaniu autor ten załącza także szczegółową charakterystykę poszczególnych arkuszy.
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Własna produkcja i dystrybucja map wymagała rozbudowanej struktury
logistycznej, na którą składały się (Krassowski 1981, 45–48):
−− Źródła zaopatrzenia w materiał kartograficzny. Matryce i satyny – pochodziły z przechowanych zasobów przedwojennych lub były wykradane
z Kriegskarten-und Vermessungsamt Warschau, zaś czystorysy map były
przygotowywane przez własny Referat Kartograficzny „ Schroniska ”.
−− Zakłady graficzne. Według relacji szefa „ Schroniska ” ppłk. Szumańskiego
w lipcu 1944 r. dysponowało ono pięcioma zakładami zlokalizowanymi
w Warszawie. Liczbę tę zakwestionował B. Krassowski (1981), który uważał,
że wymieniony przez Szumańskiego zakład umiejscowiony w Kriegskarten-und Vermessungsamt Warschau w zasadzie nie funkcjonował.
−− Punkty przerzutowe. Funkcjonowały trzy takie placówki, wszystkie w Warszawie. materiały trafiały do zakładów reprodukcyjnych lub do składnic
map.
−− Składnice map. W połowie 1944 r. „ Schronisko ” dysponowało ośmioma
składnicami, rozmieszczonymi w różnych częściach Warszawy. Zmagazynowano tam sto kilkadziesiąt tysięcy map w różnych skalach, a także
matryce i satyny oraz materiały pomiarowe, geologiczne i naukowe.
−− Ekspedycja. Największe ilości map przekazywano do województw wschodnich: wileńskiego, wołyńskiego, lubelskiego, białostockiego, a także warszawskiego i kieleckiego. Należy zaznaczyć, że transport map do odbiorców
nie należał już do zadań „ Schroniska ”.
Niezależnie od produkcji map przez cały okres istnienia w Komendzie
Głównej AK Służby Geograficznej prowadzono wywiad topograficzny. Obejmował on głównie rozpoznanie ważniejszych węzłów kolejowych, lotnisk,
mostów, poligonów, a także sił ochrony wojskowej tych obiektów, rozmieszczenia obrony przeciwlotniczej itp. Główny ciężar pracy w tym zakresie spadł
na osoby, które były oficjalnie zatrudnione w Aussenstelle des Reichsamtes
für Bodenforschung (Amt für Bodenforschung). Pracownicy mieli bowiem
możliwość poruszania się na terenach, na których stacjonowały wojska niemieckie. Zadania wywiadu topograficznego realizowało także „ Schronisko ”,
nadając im bardziej zorganizowany charakter. Wywiadem zajmował się stosunkowo niewielki zespół osób, podzielony na trzy grupy: 1. grupa, kierowana
przez E. Rühle, rozpracowywała rodzaj i osłonę mostów na Dnieprze, Dniestrze, Bugu, Niemnie, górnej Wiśle, Sanie i Pilicy; 2. grupa, pod kierunkiem
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S. Z. Różyckiego, zajmowała się mostami i obiektami wojskowymi na Warcie,
Noteci i północnej Wiśle; 3. Grupa, utworzona z dawnych oficerów WIG (mjr
S. Berberyusz, kpt. J. Darek, kpt. F. Nowicki), rozpracowywała mosty na Wiśle
w Warszawie i Modlinie.
Okres funkcjonowania Szefostwa Służby Geograficznej KG AK działającego pod kryptonimem „ Schronisko ” zakończyło powstanie warszawskie.
W pierwszym okresie walk, czyli do momentu rozproszenia na skutek niemieckich ataków, jego personel podzielono na dwie grupy – dowodzone przez
ppłk. M. Szumańskiego i Edwarda Rühle – wykonujące zadania związane
z zaopatrzeniem w mapy walczących oddziałów.

Sylwetki ppłk. Mieczysława Szumańskiego –
szefa „ Schroniska ”, Edwarda Rühle –
pierwszego zastępcy
Uzupełnieniem historii poświęconej działalności geografów i kartografów w czasie okupacji niemieckiej powinno być bliższe przedstawienie sylwetek dowódców
Służby Geograficznej działającej pod kryptonimem „Schronisko”. Niestety, dla
potrzeb niniejszego artykułu udało się zebrać informacje pozwalające jedynie na
przedstawienie sylwetek szefa „Schroniska” – ppłk. Mieczysława Szumańskiego
oraz jego pierwszego zastępcy Edwarda Rühle. Zabrakło natomiast wystarczających danych umożliwiających nakreślenie sylwetki mjr. Sylwiusza Berberyusza
(Krassowki 1981 i Sobczyński 2014 przyjęli nazwisko „Berberiusz”) – drugiego
zastępcy szefa „Schroniska”, który zginął w powstaniu warszawskim. Przedstawiając sylwetki ppłk. Mieczysława Szumańskiego i Edwarda Rühle, skupiono się
przede wszystkim na ich działalności konspiracyjnej w okresie II wojny światowej, uwzględniając też inne przejawy ich aktywności.
Przyglądając się postaciom obu dowódców „Schroniska”, nie może dziwić
sukces tej jedynej w skali europejskiej konspiracyjnej jednostki kartograficznej. O sukcesie tym zadecydowała ich wyjątkowa osobowość, a także doskonałe
kwalifikacje kartograficzne oraz doświadczenie konspiracyjne. Zawodowy oficer
oraz uczony stworzyli doskonale współpracujący duet, dzięki któremu „Schronisko” nigdy nie zostało przez Niemców zdekonspirowane11 ¶ przynosząc jedno11 Ppłk Mieczysław Szumański poczytywał to sobie za największy sukces „ Schroniska ” (relacja ustna syna Jerzego Szumańskiego).
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cześnie wymierne korzyści w postaci map i informacji wywiadowczych dostarczanych walczącym oddziałom i strukturom podziemnego państwa.
Ppłk Mieczysław Szumański (1896–1973)  12 ¶
Mieczysław Leon Ludwik Szumański 13 ¶ urodził się 4 czerwca 1896 r. w Chomiakówce (wschodnia Galicja, późniejsze województwo stanisławowskie)
w rodzinie pielęgnującej polskie tradycje patriotyczne. W 1906 r. rozpoczął
naukę w IV Gimnazjum we Lwowie, od 1910 r. działał w Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „ Zarzewie ”, zaś od 1911 r. – w 4. Lwowskiej Drużynie Skautowej. Od początku 1913 r. prowadził zajęcia z geografii ziem polskich
i terenoznawstwa w samokształceniowej Tajnej Polskiej Szkole Państwowej.
We wrześniu 1913 r. wstąpił do 1. Polskiej Drużyny Strzeleckiej. Od sierpnia
1914 r. pozostawał w służbie wojskowej (2. kompania III batalionu Edwarda
Śmigłego-Rydza, ranny w bitwie pod Laskami, kampania kielecka). Od marca
1915 r. służył w II Brygadzie Legionów Polskich. Walczył z nią na Bukowinie, w Besarabii i na Wołyniu (dwa razy ranny). Po kryzysie przysięgowym
1917 r. służył w Polskim Korpusie Posiłkowym. Walczył w bitwie pod Kaniowem (maj 1918), a następnie przedostał się do Kijowa, gdzie został aresztowany
przez władze ukraińskie i wydany Niemcom. Uciekł z więzienia i zgłosił się do
Polskiej Komendy Etapowej w Kijowie, gdzie został skierowany do Organizacji
Werbunkowo-Agitacyjnej Korpusów Polskich na Wschodzie w Winnicy. Jako
Mieczysław Kozarzewski został zastępcą komendanta rejonu, oficerem wywiadowczym i skarbnikiem. Od stycznia 1919 r. służył pod dowództwem gen. Żeligowskiego w 4. Dywizji Strzelców Polskich w Odessie. W czerwcu tego roku
wrócił do kraju, gdzie został przydzielony do 6. Pułku Strzelców Polskich. Jako
adiutant dowódcy pułku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.
(Virtuti Militari). Potem pozostał w wojsku. W 1923 r. zdał maturę w II Państwowym Gimnazjum w Stanisławowie. W latach 1923–1925 uczył się na dwu-

12 Opracowano na podstawie: Gałęzowski 2013, Jackowski i in. 2018, Szumański 1970
oraz relacji ustnych J. Szumańskiego – syna.
13

W różnych okresach działalności konspiracyjnej używał pseudonimów:
„ Biały ”, „ Bury ”, „ Bystry ” (niepewne), „ Bystrzyc ”, „ Dyrektor ”, „ Łaski ”, „ Wolski ”, „ U.P. ”
„ Un Polonais ”; a także przybranego nazwiska Mieczysław Kozarzewski.
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letnim kursie w Oficerskiej Szkole Topografów przy Wojskowym Instytucie
Geograficznym. Po jego ukończeniu (z drugą lokatą na 36 słuchaczy) został
zatrudniony w Wydziale Topograficznym WIG. W dniu 1 listopada 1928 r.
objął funkcję komendanta Oficerskiej Szkoły Topografów przy Instytucie. Pełnił ją, z krótką przerwą między majem 1931 a grudniem 1932 r., do 1939 r.
W czasie kampanii wrześniowej M. Szumański był szefem 1. Oddziału
Pomiarowego, z którym 4 września opuścił Warszawę, udając się do Lublina,
gdzie zabezpieczał pod względem kartograficznym sztab Armii „ Lublin ”.
Po rozproszeniu jego oddziałów w wyniku bombardowania sowieckiego przekroczył z małą grupą żołnierzy granicę polsko-węgierską i został internowanyw obozie Nagykanizsa na Węgrzech 14 ¶. Zbiegł z obozu 4 sierpnia 1941 r.
i wrócił do Polski. W 1942 r. przystąpił do Obozu Polski Walczącej. Następnie
w Armii Krajowej, gdzie od początku 1943 r. 15 ¶ objął stanowisko szefa Służby
Geograficznej (kryptonim „ Schronisko ”) Oddziału IV Kwatermistrzowskiego
Komendy Głównej AK. Pierwsze konspiracyjne spotkanie ppłk. Mieczysława
Szumańskiego z Edwardem Rühle tak zostało opisane we wspomnieniach tego
ostatniego:
W lutym 1943 r. otrzymałem polecenie ppłk. Leszcza, aby skontaktować się z przybyłym do Warszawy oficerem WIG. Oficer, który przedstawił się jako Bury, okazał
się świetnym znawcą zagadnień topograficzno-kartograficznych. Później zorientowałem się, że moim rozmówcą był ppłk Mieczysław Szumański, przed wojną
komendant Oficerskiej Szkoły Topografów WIG (Sobczyński 2014, 12).

Głównym zadaniem M. Szumańskiego jako szefa „ Schroniska ” było takie zorganizowanie pracy tej komórki, które pozwoliłoby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie walczących oddziałów oraz przyszłego odrodzonego państwa.
Opracował w tym celu strukturę „ Schroniska ”, a także stworzył plany odtworzenia Służby Geograficznej w skali ogólnokrajowej. Niezależnie od pracy
organizacyjnej i planistycznej do jego bieżących obowiązków należało m.in.
przygotowanie wyszkolonej kadry do prac geodezyjnych, kartograficznych,
matematycznych i reprodukcyjnych, a także zorganizowanie wywiadu topograficznego. Prace te były z powodzeniem wykonywane przez „ Schronisko ” aż
do końca lipca 1944 r.
14
15

Jackowski i in. (2018) podaje, że miało to miejsce w Eger.
Mieczysław Szumański (1970) wskazuje na listopad 1942 r. jako miesiąc, w którym
został wyznaczony na szefa Służby Geograficznej.
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W powstaniu warszawskim M. Szumański dowodził jedną z dwóch grup
Służby Geograficznej zaopatrujących w mapy walczące oddziały. Był ranny
podczas walk. Po upadku powstania był więziony w Stalagu 344 Lamsdorf,
a następnie w Oflagu II C Woldenberg. Uwolniony został w styczniu 1945 r.
przez Armię Czerwoną.
Po wojnie związał się z organizacją podziemną Wolność i Niezawisłość (WiN). Należał do jej kadry dowódczej, kierował okręgiem Wrocław
„ Wschód ”. Po rozbiciu przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego kolejnych
dolnośląskich struktur WiN i uzyskaniu zgody Zarządu Głównego, w lipcu
1946 r. rozwiązał podległe sobie struktury WiN i we wrześniu 1946 r. wraz
z synem Jerzym potajemnie opuścił kraj. Od czerwca 1947 r. przebywał we
Francji, gdzie do 1965 r. pracował w Narodowym Instytucie Geograficznym
(Institut Géographique National). Zmarł 29 kwietnia 1973 r. w Lailly-en-Val
pod Paryżem. Został pochowany na cmentarzu w Triguères. Po 1945 r. nigdy
Polski nie odwiedził.
Mieczysław Szumański był członkiem londyńskiego Polskiego Towarzystwa
Naukowego na Obczyźnie, Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego
w Paryżu, a także Instytutu Józefa Piłsudskiego. Wielokrotnie odznaczony,
w tym orderem Virtuti Militari (Krzyż Srebrny) za udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Był autorem kilku pozycji książkowych, w tym m.in. 2. Pułk
Legionów Polskich, t. I: Karpaty (wspólnie z gen. Tadeuszem Malinowskim),
Wspomnienia z początku skautingu we Lwowie z lat 1910–1914, Działalność
Wojskowego Instytutu Geograficznego.
Edward Rühle (1905–1988)16 ¶
Edward Wilhelm Rühle urodził się 2 września 1905 r. w Warszawie w rodzinie
rzemieślniczej, jego ojciec był rymarzem. Okres I wojny światowej spędził
wraz z rodziną w głębi Rosji na Uralu. Po powrocie z zesłania do Warszawy
w 1918 r. został sanitariuszem w szpitalu wojskowym. Był wychowankiem
gimnazjum im. M. Reja w Warszawie. W 1926 r. po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uni16

Opracowano m.in. na podstawie: Ber i in. 2005; Graniczny i in. 2012; Jackowski
i in. 2018.
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wersytetu Warszawskiego, gdzie w 1931 r. na podstawie pracy pt. Morfologia
i geologia wzgórz dorzecza górnej Prypeci (1933) uzyskał stopień magistra
filozofii w zakresie geomorfologii i geologii. Na ukształtowanie sylwetki
naukowej E. Rühle duży wpływ mieli Stanisław Lencewicz i Jan Lewiński.
Jeszcze podczas studiów został włączony do zespołu kartograficznego Biura
Projektów Melioracji Polesia, którym kierował prof. Lencewicz. Zespół ten
sporządzał mapy geologiczne w skalach 1 : 25 000 i 1 : 100 000. O dużej wartości tych prac świadczy uzyskana przez E. Rühle nagroda Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, którą otrzymał w 1929 r. za opracowanie w skali 1 : 25 000 pierwszych 6 arkuszy map z zachodniego Polesia. Jeszcze podczas studiów opublikował dwie prace: Użycie ziemi i rozmieszczenie
ludności na zachodnim Polesiu (1930) oraz studium geologiczno-geomorfologiczne okolic jeziora Hańcza (1932).
W latach 1932–1936 Edward Rühle pracował jako referent kartograficzny
w Głównym Urzędzie Statystycznym, kontynuując jednocześnie we współpracy z Wołyńskim Towarzystwem Naukowym badania na Polesiu. Ich
wyniki podsumował w opublikowanej w 1937 r. rozprawie Utwory lodowcowe
w zachodniej części Polesia Wołyńskiego, na podstawie której uzyskał w 1945 r.
na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora. Promotorem był Eugeniusz
Romer 17 ¶. W tym samym roku nawiązał współpracę z Państwowym Instytutem Geologicznym, gdzie początkowo był zatrudniony jako pracownik sezonowy, a od 1938 r. jako geolog wchodzący w skład badawczej Grupy Wołynia,
Podola i Polesia, kierowanej przez docenta Zbigniewa Sujkowskiego 18 ¶. Jeszcze do wybuchu wojny Edward Rühle opublikował kilka ważniejszych pozycji
poświęconych głównie wschodnim rubieżom II Rzeczypospolitej, a także oryginalne opracowanie pt. Morfologia glacjalna dorzecza Czereku Bałkarskiego
w środkowym Kaukazie. Podsumowując przedwojenny okres prac badawczych
17

W literaturze biograficznej poświęconej Edwardowi Rühle występują rozbieżności
co do roku, w którym uzyskał on stopień doktora. A. Ber i in. (2005, 381) podają, że
miało to miejsce w 1938 r., anonimowy autor hasła Edward Rühle w Wikipedii (w 1)
wskazuje na rok 1939, zaś A. Jackowski i in. (2018, 1432) podaje rok 1945, uzasadniając, że wybuch wojny uniemożliwił E. Rühle dokończenie przewodu doktorskiego
w 1939 r. na Uniwersytecie Warszawskim (informacja ustna).
18
W latach 1942–1944 pełnił funkcję szefa Biura Studiów Kedywu Komendy Głównej AK. Po wojnie profesor na Polish University College w Londynie i McMaster University w Hamilton (Kanada). Major Wojska Polskiego.
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Edwarda Rühle, A. Jackowski (2018) zaznacza, że dominowały w nim studia
o charakterze geograficznym.
Podczas II wojny światowej Edward Rühle przebywał w Warszawie, gdzie
do wybuchu powstania pracował w Aussenstelle des Reichsamtes für Bodenforschung (Oddział Terenowy Urzędu Rzeszy do Badań Ziemi). Zatrudnienie w oficjalnym urzędzie niemieckim miało dużą wartość przy prowadzeniu
działalności konspiracyjnej (w której do marca 1943 r. używał pseudonimu
„ Gozdawa ”, później zaś „ Zawrat ”). W grudniu 1940 r. (Ber i in. 2005, podają,
że miało to miejsce w połowie 1940 r.) została utworzona przy Biurze Finansów i Kontroli Komendy Głównej ZWZ komórka ds. kartografii, którą kierował E. Rühle. Zajmowała się ona głównie gromadzeniem map pochodzących
z różnych nielegalnych, w tym niemieckich, źródeł. Przed dalszym przekazaniem były one przechowywane w różnych skrytkach, m.in. w jego mieszkaniu.
Komórka ta stanowiła zalążek powstałego w 1943 r. „ Schroniska ”, w którym
Rühle pełnił funkcję pierwszego zastępcy, a zarazem kierownika Referatu
Ogólnego odpowiadającego za koordynowanie zadań wykonywanych przez
wszystkie jednostki. Wtedy też zmienił pseudonim. Należy podkreślić, że
poza „ zwykłą ” działalnością konspiracyjną E. Rühle wykonywał także zadania wywiadowcze, przede wszystkim o charakterze kartograficznym. Było
to możliwe dzięki oficjalnemu zatrudnieniu w Aussenstelle des Reichsamtes
für Bodenforschung, co pozwalało mu – w ramach wykonywania legalnych
obowiązków, głównie w środkowej Polsce – na w miarę swobodne poruszanie
się po obszarach mających charakter wojskowy. Szczególne znaczenie miały
także jego wysokie kwalifikacje zawodowe. Zakres zadań wywiadowczych
obejmował głównie przygotowanie szkiców oraz zdjęć obiektów militarnych,
w tym lotnisk, magazynów i obozów wojskowych, a także mostów (Jaworowski 2005). Wśród wykonanych zadań szczególne znaczenie miało naniesienie
na zdjęcia geologiczne niemieckich fortyfikacji na przyczółku Puławy – Dęblin.
W dniu wybuchu powstania warszawskiego personel „ Schroniska ” został
podzielony na dwie grupy, dowodzone przez ppłk. M. Szumańskiego (grupa
główna) i E. Rühle. Ich zadaniem było zaopatrywanie walczących oddziałów
w mapy. Grupa Rühle do 17 sierpnia stacjonowała w lokalu przy ul. Franciszkańskiej 15, gdzie mieściła się jedna ze składnic map. Po jej zbombardowaniu
zespół uległ rozproszeniu. Po upadku powstania E. Rühle opuścił Warszawę
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wraz z ludnością cywilną 19 ¶ i znalazł się w Krakowie. Tam na zlecenie Rządu
w Londynie przygotował opracowanie pt. Znaczenie Ziem Wschodnich dla
gospodarki Polski w latach 1920–1939 (Rühle 2005), które miało być wykorzystane podczas konferencji pokojowej. Przebywając w Krakowie, wziął także
udział w pracach zespołu pod kierownictwem Stanisława Leszczyckiego, którego zadaniem było ustalenie przebiegu przyszłych granic Polski.
Po wojnie E. Rühle związał się na stałe z Państwowym Instytutem Geologicznym, w którym pełnił wiele funkcji. Był m.in. pełnomocnikiem ds. odbudowy gmachu PIG, a później także wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu.
Z jego inicjatywy odtworzono bibliotekę PIG oraz utworzono Wydawnictwo
Geologiczne. W 1954 r. E. Rühle został profesorem nadzwyczajnym, a w 1964 r.
profesorem zwyczajnym. W latach 1968–1970 był wiceprzewodniczącym
Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych, zaś w okresie 1969–1979 wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Geologicznych PAN. Był autorem ok.
300 prac opublikowanych, 1200 pozycji archiwalnych, 2500 opisów rdzeni
wiertniczych, a także autorem lub współautorem ponad 60 map geologicznych w różnych skalach (Ber i in. 2005). Wypromował 6 doktorów. Uważa się
go za twórcę nowoczesnej kartografii geologicznej. Zmarł 24 sierpnia 1988 r.
w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim
przy ul. Młynarskiej.

Podsumowanie
Podsumowując działalność polskiego państwa podziemnego i współpracujących z nim organizacji konspiracyjnych w zakresie pozyskiwania, tworzenia
i zaopatrywania walczących oddziałów w materiały kartograficzne oraz informacje wywiadowcze, należy podkreślić, że była to aktywność na skalę niespotykaną w ówczesnej Europie. W żadnym okupowanym państwie nie powstały
bowiem tak rozbudowane i dobrze funkcjonujące struktury podziemne angażujące specjalistów najwyższej klasy, którzy równocześnie byli doświadczo-

19

Według relacji S. Podlewskiego (1957) podczas przebiegającej w strasznych warunkach ewakuacji Rühle uratował życie Julianowi Krzyżanowskiemu, słynnemu historykowi literatury polskiej, który miał przestrzelone obie nogi. „ Zawrat ” zaopiekował się profesorem, niosąc go ze Starego Miasta aż do kościoła na Woli.
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nymi konspiratorami. Świadczą o tym m.in. relacje Jerzego Szumańskiego –
syna szefa „ Schroniska ” ppłk. Mieczysława Szumańskiego, z których wynika,
że ojciec poczytywał sobie za wielki sukces fakt, iż przez cały okres pracy
podległej mu struktury udało się uniknąć zdekonspirowania. Podobne opinie
można odnaleźć we wspomnieniach dotyczących konspiracyjnej działalności
mjr. Sylwiusza Berberyusza, przekazanych przez jego córkę Ewę Berberyusz.
Nie oznacza to oczywiście, że obyło się bez ofiar. Niestety, nie uniknięto ich
głównie wśród konspiracyjnej młodzieży (m.in. uczestnicy kursu kartograficznego w Kriegskarten-und Vermessungsamt). Wszyscy podejmowali tę ryzykowną działalność z najszlachetniejszych patriotycznych pobudek.
Kończąc ten krótki tekst przypominający wkład polskich geografów i kartografów, a także szerokiego grona ich konspiracyjnych współpracowników
w walkę podczas II wojny światowej o niepodległą Polskę, chciałem przytoczyć słowa Bogusława Krassowskiego (1981, 61), który tak zamyka swoją pracę
poświęconą Służbie Geograficznej AK:
Tak zakończył się rozdział historii niemający precedensu w dziejach ruchów oporu.
Ci, którzy polegli, i ci, którym dane było przeżyć, znani i nieznani, zbudowali trwały
pomnik męstwa i poświęcenia wszystkiego dla służby Ojczyźnie.
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Dylematy geopolityczne
Eugeniusza Romera
Geopolitical dilemmas of Eugeniusz Romer

W twórczości naukowej Eugeniusza Romera obok tematów głównych
dostrzec można przewijające się przez wiele jego opracowań pytania
poboczne, którym nie poświęcił odrębnych prac. Nie chodzi tu o problemy
czysto geograficzne, ale o związane ze światopoglądem dylematy natury
geopolitycznej, m.in. dotyczące pozycji narodu i państwa polskiego oraz
stosunku do innych narodów i państw. W opracowaniu przedstawiono
stanowisko Romera w odniesieniu do tzw. sprawy ruskiej, czyli aspiracji i dążeń Rusinów (obecnie nazywanych Ukraińcami). Ukazano go
w kontekście światopoglądu, orientacji politycznej i ogólnego nastawienia Romera do kwestii narodowościowych oraz sytuacji geopolitycznej
w Europie i na świecie. Przeprowadzone analizy wykazały daleko idące
analogie między sytuacją współczesną i tą, która ukształtowała się w przeddzień I wojny światowej. W tych okolicznościach istnieje możliwość wykorzystania doświadczenia Eugeniusza Romera w formułowaniu kierunków
obecnej polityki zagranicznej oraz w celach edukacyjnych. Dane przyjęte
do analizy pochodzą z dokumentów Konferencji Pokojowej w Paryżu oraz
z pośmiertnych wydań pamiętników Eugeniusza Romera.

zarys treści

Eugeniusz Romer, geopolityka, Polska, Ukraina

Słowa kluczowe

In the scientific work of Eugeniusz Romer, apart from the main themes, one
can see the side-questions that go through many of his studies, to which
he did not devote to separate works. This is not about purely geographical
problems, but about the worldview related geopolitical dilemmas, in
particular about the position of the people and the Polish state and

Abstarct

the attitude towards other nations. The study presents Romer’s position
in relation to the so-called Ruthenian affairs, or the aspirations of the
Ruthenians (now called Ukrainians). This question is acknowledged as very
important since one of the basic problems facing the circles representing
the Polish national interest in the last years of the partitions was the
considerable ethnic diversity in the area which could potentially become
the territory of the reborn Poland. Particular parties wanted to solve this
problem differently. In the crucial period of 1918–1921, influential had been
opinions expressed by Eugeniusz Romer, an expert of the Polish delegation
to peace conferences in Paris and Riga. The attitude of Romer towards the
Ruthenians was shown in the context of the worldview, political orientation
and his general attitude to nationality issues and the geopolitical situation in
Europe and in the world. Romer’ s analysis carried out showed far-reaching
analogies between the contemporary situation and the one that arose on
the eve of World War I. In these circumstances, it is possible to reuse the
experience of Eugeniusz Romer in formulating foreign policy directions as
well as for educational purposes. The data used for the analysis come from
the documents of the Peace Conference in Paris and from the posthumous
editions of Eugeniusz Romer’s diaries.
Key Words

Eugeniusz Romer, geopolitics, Poland, Ukraine

ugeniusz Romer to uczony, na którego temat wypowiadano się bardzo często. Mogłoby się wydawać, że o tym najwybitniejszym polskim
geografie i geopolityku powiedziano już wszystko. Okazuje się tymczasem,
że twierdzenie takie nie jest uprawnione z dwóch zasadniczych powodów.
Po wielu latach od śmierci Romera z archiwów wydobyto i opublikowano jego
prace, o których nie mogli wiedzieć autorzy wcześniejszych publikacji poświęconych jego twórczości. Przede wszystkim chodzi o jego Pamiętniki opatrzone
podtytułem Problemy sumienia i wiary, wydane przez Wydawnictwo Znak
w 1988 r. z licznymi ingerencjami cenzury. Ponadto w 1989 r. ukazały się dwa
tomy Pamiętnika paryskiego 1918–1919 nakładem Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich (wznowione w 2010 r. pod redakcją Stanisława Sierpowskiego).
Pierwsza z wymienionych książek doczekała się nawet obszernej interpretacji i opracowania teologiczno-psychologicznego (Misiniec 1998), natomiast
druga, wydana staraniem historyków, pozostaje głównie przedmiotem zainteresowania ich samych oraz badaczy stosunków międzynarodowych. Chociaż obydwie zawierają wiele informacji bardzo istotnych z geograficznego
punktu widzenia oraz ważnych dla historii polskiej geopolityki, nie zostały
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one dotychczas dostrzeżone i wykorzystane przez geografów 1 ¶. Jest to pewien
paradoks, bo w powszechnej opinii Eugeniusz Romer to w dziejach rodzimej
geografii postać sztandarowa. Należałoby się więc spodziewać, że wspomnienia badacza, który wywarł tak ogromny wpływ na rozwój tej dyscypliny, będą
dla jej reprezentantów interesujące. Tymczasem okazuje się, że chociaż formalnie czcimy Romera, nie jesteśmy zbytnio zainteresowani tym, co pozostało
z jego dorobku.
Publikacje naukowe Romera dotyczą wielu tematów należących do różnych
subdyscyplin geograficznych. Oprócz tych, które Romer uczynił głównymi
przedmiotami analizowanymi w swoich naukowych opracowaniach, wyrażonych w tytułach jego prac, istnieją dylematy, które nie zostały umieszczone
w centrum rozważań, ale przewijają się przez wiele publikacji, tworząc niejednokrotnie ich tło lub kontekst. Są to problemy, lub pytania, na które Romer
szukał właściwej odpowiedzi, wykorzystując do tego celu wyniki prowadzonych badań. Pojawiają się one wielokrotnie w przytoczonych wyżej wspomnieniach publikowanych pośmiertnie. Najczęściej mają charakter nie czysto
geograficzny, ale geopolityczny bądź dotyczący kwestii światopoglądowych.
Dylematy geopolityczne Romera dotyczyły zwykle spraw związanych z sytuacją narodu, a później także państwa polskiego, a zwłaszcza naszego stosunku
do innych narodów i kierunkami polityki zagranicznej. Romer, chociaż zawodowym politykiem nie był i od polityki często się dystansował, odmawiając
wiązania się z jakimkolwiek stronnictwem, stawał często wobec politycznych
problemów, proponując następnie ich rozwiązanie w oparciu o argumenty
sformułowane w trakcie badań naukowych.

Sytuacja geopolityczna w świecie w 2. dekadzie XX w.
Sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie przed I wojną światową bardzo przypominała tę, jaka ukształtowała się dzisiaj. Początek XX w. to schyłek
światowej hegemonii Imperium Brytyjskiego, największego mocarstwa w dziejach świata. Wraz ze spadkiem znaczenia politycznego Wielkiej Brytanii i jej
udziału w światowej gospodarce rosła potęga innego państwa, które jeszcze
1

Temat znikomego zainteresowania koncepcjami Romera wśród geografów był już
poruszany przez autora kilkakrotnie (Wilczyński 2012, 12, 32–34; 2014; 2016).
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przed kilkoma dekadami nie liczyło się w rankingu największych mocarstw.
Były to Niemcy. Ważnym miejscem na geopolitycznej mapie świata okazały się
Bałkany wstrząsane wojnami (tzw. kocioł bałkański), które wynikały nie tyle
ze zróżnicowania etnicznego i religijnego mieszkańców, ile z krzyżujących się
tam interesów wielkich mocarstw. To właśnie tam, w Sarajewie, padły strzały,
które okazały się sygnałem i pretekstem do rozpoczęcia I wojny światowej.
Po upływie wieku obserwujemy wielkie mocarstwo, które jest jeszcze
hegemonem, ale jego rola w gospodarce światowej stopniowo się kurczy.
Są to oczywiście Stany Zjednoczone Ameryki. Jest też inne państwo, które
jeszcze przed półwieczem nie liczyło się w światowych rankingach, ale dzięki
dynamice gospodarczej wyrasta na głównego rywala Ameryki. Mowa tu o Chinach. Podobnie jak przed stu laty mamy dzisiaj na Bliskim Wschodzie region
pełen konfliktów, zróżnicowany pod względem etnicznym i religijnym, będący
odpowiednikiem „ kotła bałkańskiego ”. Trzeba mieć nadzieję, że w najbliższej
przyszłości w Bejrucie albo w Damaszku, albo w Aleppo nie padną śmiertelne
wystrzały, które okażą się sygnałem do kolejnej wielkiej rozprawy.
Analogii między aktualną sytuacją geopolityczną a tą sprzed wieku nie sposób nie dostrzec. Różnica dotyczy przede wszystkim skali zachodzących procesów. Areną najważniejszych wydarzeń na scenie międzynarodowej przed stu
laty pozostawała Europa, gdzie zlokalizowane było mocarstwo hegemoniczne
oraz to „ wschodzące ”, gdzie toczyły się wojny między popieranymi przez
te mocarstwa państwami bałkańskimi. Obecnie już cały świat stanowi arenę
międzynarodowych zmagań: hegemon leży na półkuli zachodniej, jego pozycji
zagraża mocarstwo azjatyckie, zaś najważniejszym teatrem działań wojennych
jest Bliski Wschód. Mimo istotnej zmiany co do skali zachodzących procesów, analogie między obecną sytuacją geopolityczną a tą sprzed przeszło stu lat
pozwalają stwierdzić, że niebezpieczeństwo wybuchu kolejnego konfliktu jest
jak najbardziej realne. Światowy konflikt właściwie już trwa, tylko że dotychczas udaje się go ograniczać do sfery ekonomicznej (wojny handlowe) i informacyjnej (wojna informacyjna, wojny kulturowe). Tym, co może uchronić
świat przed kolejną wojną światową rozgrywaną za pomocą środków militarnych, będzie prawdopodobnie strach polityków decydujących o losach świata
przed możliwymi jej konsekwencjami, a wynikającymi z nieporównanie większych niż przed wiekiem zdolności do niszczenia i zabijania, oraz strach przed
niekorzystnymi zmianami na scenie międzynarodowej, które wynikają także
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z uwarunkowań geograficznych (możliwość utraty wpływów, zasobów, szlaków, terytoriów lub popadnięcia w zależność).
Jeśli chodzi o Europę, to głównym procesem modelującym sytuację geopolityczną, tak przed wiekiem jak i teraz, jest umacnianie przewagi państw
Europy Zachodniej nad Europą Wschodnią. Państwa zachodnie bogaciły się
na skutek eksploatacji zamorskich kolonii, ale także wykorzystywały swoją
przewagę technologiczną, organizacyjną i ekonomiczną w relacjach ze swoimi wschodnimi sąsiadami. Podobnie jak obecnie, stosunki gospodarcze wielkich mocarstw z państwami średnio zamożnymi i biednymi tylko sprawiają
niekiedy wrażenie prawdziwie partnerskich. Widać to nawet w obrębie takich
międzynarodowych organizacji jak Unia Europejska. Aby wykryć ich prawdziwą naturę i ekonomiczny sens, należałoby badać kierunki międzynarodowych przepływów kapitałowych, co w okresie międzywojennym starał się
zainicjować u nas Wiktor Ormicki (1935, 2012). Pierwsza wojna światowa jeszcze bardziej ten proces narastania dysproporcji rozwojowych między wschodem i zachodem Europy pogłębiła, gdyż w ostatecznej rozgrywce to zachodnie
państwa okazały się zwycięzcami. Przegrała wschodnio-europejska (w ogromnej większości) monarchia austro-węgierska, która w efekcie przestała istnieć.
Przegrała Rosja, która w wyniku traktatu brzeskiego utraciła zachodnią część
swoich terytoriów, i stała się ofiarą zbrodniczego reżimu bolszewickiego, którego celem było wyprowadzenie na Zachód kapitału zrabowanego w kraju.
Wcześniej wpływy na Bałkanach utraciła inna wschodnia potęga, jaką było
Imperium Osmańskie. Przegranymi w wojnie były także Niemcy, ale one dysponowały wystarczającym kapitałem i możliwościami technicznymi, aby stosunkowo szybko odbudować gospodarkę i odrobić straty spowodowane przez
wojnę. Brakowało tego wszystkiego nowo utworzonym państwom Europy
Wschodniej, do których należała Polska. Ich ewentualny sukces w dużej mierze zależał od tego, czy znajdą pomoc u mocarstw znajdujących się w dużo
lepszej sytuacji ekonomicznej. Po upadku ZSRR państwa Europy Wschodniej
odtworzyły swoje tradycyjne związki z Zachodem, uzyskując jego pomoc.
Pojawiła się szansa na zmniejszenie dystansu cywilizacyjnego między wschodem i zachodem regionu. Okazało się jednak, że jest to możliwe kosztem
utraty części suwerenności, a przyspieszenie rozwoju gospodarczego u nas nie
może nie być opłacalne dla krajów i korporacji zachodnich. Państwa zachodnie w ramach UE bronią się przed uznaniem prawdziwie partnerskich relaDylematy geopolityczne Eugeniusza Romera
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cji z krajami tzw. Nowej Europy, gdyż nie chcą, aby korzystne dla nich przepływy finansowe generowane przez działalność wielkich korporacji zmieniły
swój kierunek. Dlatego stosunki z innymi państwami miały i mają dla Polski
i jej sąsiadów wielkie znaczenie. Te zaś kształtują się pod wpływem prowadzonej polityki zagranicznej, która w demokratycznych państwach nie może
być sprzeczna ze stanowiskiem suwerena, a więc z postawami najbardziej rozpowszechnionymi w społeczeństwie. Chodzi tu o stosunek społeczeństwa do
innych narodów i państw, który stanowi składnik jego orientacji politycznej
oraz ważny czynnik sytuacji geopolitycznej. Ten właśnie stosunek do innych
narodów i państw jest przedmiotem najczęściej przez Romera rozpatrywanych
dylematów geopolitycznych.

Dylematy związane z orientacją polityczną
i światopoglądem Romera
Społeczeństwo polskie w latach poprzedzających odzyskanie niepodległości było bardzo podzielone w kwestii oceny bieżącej sytuacji geopolitycznej.
Odzwierciedlały to także podziały na scenie politycznej, które wcale nie były
mniej wyraźne i drastyczne niż dzisiaj. W latach wielkiej wojny każdy inaczej wyobrażał sobie jej rozstrzygnięcie i upatrywał inne sposoby dochodzenia
Polski do niepodległości. Ci, którzy Rosję uważali za naszego największego
wroga, stawiali na zwycięstwo państw centralnych i widzieli przyszłą Polskę pod berłem Habsburgów lub w sojuszu z koroną pruską. To Prusy jako
pierwsze zdecydowały się na ukłon wobec Polaków, ustanawiając Polską Radę
Regencyjną i nową walutę z symbolem Orła Białego. Inni, wśród których był
też Eugeniusz Romer, oczekiwali klęski państw centralnych, uważając, że zwycięstwo Rosji jest dla nas mniejszym nieszczęściem niż wygrana Niemiec.
Stanowiska Romera nie podzielał m.in. jego starszy brat Jan, generał armii
austriackiej, któremu doświadczenie polityczne i wojskowe nie pozwoliło aż
do końca 1917 r. występować przeciwko Niemcom bezlitośnie eksploatującym ziemie polskie po to, aby przyszłą Polskę pod każdym względem osłabić
i uzależnić. Jan Romer oraz inni Polacy pozostający na służbie austriackiej nie
ufali Niemcom, podobnie jak Eugeniusz Romer nie wierzył w szczerość odezwy naczelnego wodza Mikołaja Mikołajewicza do Polaków. Wszyscy pragnęli
niepodległości i rozumieli, że bez zręcznego wykorzystania konfliktu między
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zaborcami zwycięstwo w walce nie będzie możliwe. Polacy spierali się między
sobą, z którym z zaborców należy taktycznie współpracować, gdyż nie spodziewali się, że w wyniku wojny wszyscy trzej zostaną pokonani. Stronnictwa
polityczne zorientowane na sojusz z państwami centralnymi skupiły się wokół
Polskiej Rady Regencyjnej i Józefa Piłsudskiego, podczas gdy nurt alternatywny reprezentowały partie narodowe i Komitet Narodowy Polski w Paryżu.
Kiedy w wyniku ofensywy niemiecko-austriackiej rozpoczętej w 1915 r. armia
rosyjska wycofała się z ziem polskich, Romer opublikował Mapę wojenno-polityczną Polski (1916) ukazującą zasięg polskiego obszaru etnograficznego, jak
również „ strefy polskich interesów ”, które pokrywały się z obszarami ekspansji niemieckiej. Obrazy te były nie do zaakceptowania przez Niemców, którzy chcieli przyszłą Polskę ograniczyć do byłego Królestwa Kongresowego.
Konieczność oparcia polityki niepodległej Polski na sojuszu z zachodnimi
aliantami w rozumieniu Romera wydawała się oczywista, jednak nie można
było lekceważyć geopolitycznych realiów i tego, że naszymi sąsiadami wciąż
pozostawały potężniejsze od nas Niemcy i Rosja Radziecka. Romer zgadzał
się z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu w kwestii ogólnego nastawienia do mocarstw (orientacja prorosyjska i antyniemiecka), jednak jeśli
chodzi o kształt przyszłego państwa polskiego, to jego stanowisko (koncepcja
inkorporacyjna) zdecydowanie odbiegało od poglądów Komitetu i większości
mocarstw zachodnich forsujących oparcie granic na podstawie etnograficznej,
zgodnie z tzw. zasadą samostanowienia narodów prezydenta USA Wilsona.
Z argumentów wysuwanych przez Romera wynikała potrzeba ustanowienia
Polski wielonarodowej, obejmującej obszary kulturowej i gospodarczej dominacji Polaków, w czym był on bliski wizji Józefa Piłsudskiego (koncepcja federacyjna). Niepopieranie w całości koncepcji geopolitycznych żadnego z głównych stronnictw politycznych przyczyniło się do stopniowego blokowania jego
wpływu na podejmowane decyzje polityczne. Niemożność zjednoczenia swoich wysiłków z aktywnością znaczącego stronnictwa politycznego to pierwszy
i nigdy nierozwiązany dylemat, przed którym stanął Romer. Niewątpliwie służyłby niepodległej Polsce bardziej skutecznie, gdyby działalność swoją mógł
oprzeć na silnym stronnictwie politycznym. Żadne jednak nie było w stanie
zgodzić się w pełni z argumentami naukowymi. Podstawowy swój dylemat
Romer wyraził słowami: „ Straciłem wiarę, że w polityce rzeczowe rozstrzygają
względy ” (Galuba 2010, IX). Wpływ jego opinii na decyzje polityczne, który
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podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu i następnie w Rydze był przemożny,
ulegał z czasem istotnej redukcji. W latach poprzedzających II wojnę światową
ekspertyzy Romera stały już w całkowitej sprzeczności z prowadzoną polityką
i były ignorowane przez władze sanacyjnej Polski. Już w pierwszych latach istnienia odrodzonej Rzeczypospolitej Romer utracił przeświadczenie, że wyniki
badań naukowych mogą zostać wykorzystane dla dobra narodu i państwa.
Jest to drugi, może najbardziej bolesny dla tego badacza i nigdy nierozwiązany,
dylemat.
Eugeniusz Romer zdawał sobie doskonale sprawę z procesów, które prowadzą do daleko idących zmian w układzie sił politycznych i gospodarczych
w świecie. Wiedział o przyszłej ekspansji gospodarczej Japonii i Chin, podzielając bardzo przekonujące twierdzenia Wacława Nałkowskiego o mającej nadejść
„ erze Pacyfiku ”. Rozumiał też geopolityczne znaczenie odrodzonej Polski zajmującej obszar pomostu bałtycko-pontyjskiego, odgradzającej od siebie dwie
ekspansywne potęgi: Niemiec i Rosji. Po zwycięstwie bolszewików w 1917 r.
Romer odszedł od dawnej koncepcji związku państwa polskiego z Rosją i stał
na stanowisku sojuszu z zachodnimi aliantami, którzy wyszli zwycięsko ze
zmagań wojennych. Nie oznacza to, że pozostawał wobec nich bezkrytyczny.
Niejednokrotnie podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu i w latach późniejszych wskazywał m.in. na fatalną, nie tylko z polskiego punktu widzenia,
politykę Wielkiej Brytanii, której celem było zagwarantowanie niemieckiej
dominacji na Starym Kontynencie. Jego relacja z działalności podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu zawiera wiele momentów, w których ujawnia
on dyskomfort, jaki odczuwał każdorazowo, kiedy podejmowane decyzje
polityczne nie znajdowały racjonalnego, naukowego uzasadnienia. Dostrzegana w codziennej praktyce sprzeczność między nauką, której chciał służyć,
a polityką, która „ psuje dobre obyczaje i z prawdą zawsze się kłóci ” (Romer
1988, 116), była prawdopodobnie główną przyczyną, dla której pomimo bardzo
silnego dążenia do działań inspirowanych patriotyzmem, nigdy nie pozwolił,
aby kojarzono go z jakąkolwiek orientacją polityczną lub stronnictwem. Niejednokrotnie w sposób niezwykle delikatny dawał wyraz swojemu ubolewaniu z powodu przejawów małoduszności osób piastujących funkcje „ mężów
stanu ”, takich jak Dmowski lub Paderewski i innych członków polskiej delegacji na Konferencji w Paryżu. Zdecydowanie występował przeciwko tym, którzy
interes osobisty, grupowy lub partyjny przedkładali nad sprawę niepodległości
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i interes Polski, czemu dał wyraz w swoim wystąpieniu podczas wiecu zorganizowanego w Krakowie 12 grudnia 1918 r. w celu zapewnienia pomocy dla
walczącego wówczas Lwowa.
Po zakończeniu swojego udziału w konferencjach pokojowych w Paryżu
i Rydze zdecydowanie odciął się od polityki. Jak pisze:
Doświadczenia ryskie wreszcie, nie z racji tych dwóch osób głównych [Jan Dąbski
i Stanisław Grabski, przyp. red.], ale z racji wichrzeń czynników podrzędnych, cieszących się zaufaniem Warszawy, oddaliły mnie od życia politycznego (Romer 1988,
116–117).

Jego negatywne nastawienie do polityków, a z drugiej strony silne zaangażowanie w życie państwa i śmiałość w bezkompromisowym wypowiadaniu naukowej prawdy nie pomogły mu w rozwoju naukowej kariery. Już w 1929 r. znalazł się na przedwczesnej emeryturze, napotkał też trudności w publikowaniu
prac naukowych, a także był szykanowany przez przedstawicieli rządu (konfiskata i wycofanie z obrotu publikacji lwowskiego Instytutu Kartograficznego)
(tamże, 264n.).
Jest wielce prawdopodobne, że przyczyną konfliktu Romera z rządem sanacyjnej Rzeczypospolitej były jego poglądy na tematy narodowościowe, jego stosunek do innych narodów i państw. Narodem, z którym Romer miał najwięcej
do czynienia i na którego temat najczęściej się wypowiadał, byli Rusini, dzisiaj
powszechnie zwani Ukraińcami. Ponieważ Ukraina znajduje się dzisiaj, jako
niepodległe państwo, w sytuacji szczególnej, a miliony jej obywateli zmuszone
są do emigracji (w największej liczbie do Polski), stosunki polsko-ukraińskie
stały się jednym z głównych tematów debaty publicznej. W tym kontekście,
a także w obliczu współczesnej wojny kulturowej, której jednym z tematów jest
tzw. tolerancja i stosunek do wielokulturowości, wskazane jest odwołanie się do
doświadczeń Eugeniusza Romera w tej dziedzinie, jakie zyskał on przed wiekiem. Przed ukazaniem dylematu wynikającego z dążeń Rusinów warto jednak
zatrzymać się nad stosunkiem Romera do kwestii narodowościowych w ogóle.

Poglądy Romera na problemy narodowościowe
Romer był wychowany w Galicji, a więc w jednej z prowincji wielonarodowego
cesarstwa, w rodzinie mieszanej, by nie powiedzieć wielokulturowej. Ojciec
jego Edmund – po utracie majątku przez swojego ojca Henryka, powstańca
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listopadowego – mając 10 lat, dostał się dzięki protekcji możnych przyjaciół
Romerów do Collegium Theresianum. Jak pisze Romer:
Doświadczywszy (...) od zarania swego życia goryczy nepotyzmu i protekcji,
wydany na pastwę germanizacji, tam został ukształtowany i przygotowany do
służby w administracji cesarskiej (Romer 1988, 18).

Odkomenderowany w 1868 r. do namiestnictwa lwowskiego, nie znał już nawet
języka polskiego (oprócz trzech polskich pieśni patriotycznych wyuczonych
podczas kilkumiesięcznego udziału w powstaniu styczniowym). Nie znała go
także matka Eugeniusza Romera – Irena, starannie wykształcona rodowita
Węgierka z rodu Körtvélyessy, pochodzącego z południowo-wschodnich kresów Wielkich Węgier (okolice Nagy Várad, ob. Oradea w Rumunii). Językiem
najczęściej używanym w domu Romerów był francuski, a na drugim miejscu –
niemiecki. Rodzice byli więc świetnie wykształceni, ale w uczelniach szczególnego rodzaju. Jak pisze Romer, były to instytucje „ międzynarodowe, hodujące
lojalny oportunizm z jednej, a indyferentyzm narodowy, może nawet religijny,
z drugiej strony ” (tamże, 25). Romer wskazuje wyraźnie, że na proces kształcenia na uczelniach przemożny wpływ wywierała finansjera żydowska, która na
Węgrzech stanowiła już wówczas silnie skonsolidowane lobby 2 ¶.
Z relacji Eugeniusza Romera wynika, że atmosfera w domu rodzinnym
była kosmopolityczna, liberalna, pozbawiona polskich tradycji narodowych
i religijnych. Mimo to Edmund wychowywał swoje dzieci w duchu patriotyzmu polskiego, a postawę tę z czasem zaaprobowała także jego żona. Eugeniusz tłumaczy to tym, że ojciec jego uległ wprawdzie germanizacji, ale tylko
„ zewnętrznej ”, czyli powierzchownej, zaś w odniesieniu do matki napisał,
że indyferentyzm narodowy wpajany był na uczelniach w sposób mało skuteczny, gdyż okazał się „ sprzeczny z naturą węgierską ”. Świadomy krzywdy,
jakiej doznał za młodu jego ojciec, Eugeniusz Romer stał się, jak sam to określił, „ polskim narodowcem ” oraz nieprzejednanym wrogiem Habsburgów,
„ których rozkładowa w naszym społeczeństwie działalność stawiała w pierwszym szeregu wrogów Polski ” (tamże, 26). Przez wiele lat ten swój specyficzny
2

Romer pisał: „ Nie mam dowodów, ale nie brak poszlak, że w organizacji wzorowego zakładu wychowawczego, w którym kształciła się matka, uczestniczyli Żydzi,
którzy bodaj nigdzie tak wcześnie i tak głęboko nie sięgnęli w głąb życia burżuazyjnego, jak właśnie na Węgrzech ” (Romer 1988, 475).
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nacjonalizm Romer łączył z liberalizmem. Godzenie nacjonalizmu i patriotyzmu z jednej strony z liberalizmem zabarwionym kosmopolityzmem stanowiło dla niego kolejny poważny dylemat. Trwał on aż do połowy lat 30. XX w.,
kiedy Romer definitywnie rozstał się z liberalizmem. Oceniając swoje wcześniejsze życie, pisał:
Chyba się nie omylę, gdy jako winną przyczynę oskarżę tu ten duch wieku, który tak
bujnie rozkwitnął i w naszym rodzicielskim domu: liberalizm nakazujący pobłażliwe milczenie i wstrzymywanie się od osądzania, choćby swoich najbliższych
i choćby w sprawach w pojęciu sądzącego najbardziej ubolewania godnych. W tych
refleksjach ja, stary i nałogowy liberał, zajrzałem w oczy bodaj po raz pierwszy spustoszeniom, jakich liberalizm ostatnich lat XIX wieku dokonał w duszy jednostkowej i społecznej (tamże, 38).

Komentarza wymaga jeszcze nacjonalistyczny aspekt osobowości Romera.
Mimo zdecydowanej wrogości do cesarstwa Habsburgów, a także państwa
pruskiego, nie żywił on najmniejszej urazy w stosunku do któregokolwiek
z narodów, a zwłaszcza austriackiego i niemieckiego. Połączenie wrogości do
państw niemieckich z wielką sympatią do Niemców nie stanowiło dla Romera
problemu i nie było żadnym dylematem. Nawiązywanie relacji z Niemcami
ułatwiało mu kosmopolityczne wychowanie, pozwalające na poprawne pojmowanie sposobu ich rozumowania, a także doskonała znajomość języka.
We wspomnieniach wiele miejsca zajmują m.in. opisy prawdziwie przyjacielskich relacji z Hermanem Weimerem, niemieckim studentem, z którym
Romer wspólnie zamieszkiwał podczas studiów w Halle. Obydwaj byli pod
urokiem wykładów Alfreda Kirchhoffa o narodach i narodowościach, w których profesor dystansował się od upowszechniającej się wówczas w Niemczech „ ideologii junkrów i prusacyzmu ” (tamże, 54n.). Dowodem otwartości
Romera wobec ludzi innych narodowości, a zwłaszcza Niemców, jest jego osobista, zakończona pełnym sukcesem, akcja, której celem było doprowadzenie
badaczy z Niemiec do uczestnictwa w Kongresie Międzynarodowej Unii Geograficznej w Warszawie w 1934 r. Był to pierwszy taki przypadek od zakończenia I wojny światowej, i nie byłoby to możliwe bez bardzo dobrych, osobistych
relacji Romera z niemieckim środowiskiem naukowym.
Ponieważ zajmował się on m.in. wytyczaniem granic państwowych podczas pokojowych konferencji w Paryżu i Rydze, warto w tym miejscu wskazać, jakimi metodami posługiwał się przy rozstrzyganiu drażliwych kwestii
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przynależności. Nie podważając samej zasady samostanowienia narodów sformułowanej przez Wilsona, zdecydowanie sprzeciwiał się proponowanej przez
zachodnie mocarstwa koncepcji tworzenia państw narodowych w granicach
wyznaczonych na zasadzie etnograficznej (do państwa narodowego należą
obszary w większości zamieszkane przez dany naród). Dokumenty zawierające propozycje powojennego porządku podkreślały, że Polska ma obejmować
obszary „ niewątpliwie zamieszkane przez polską ludność ” (oryg. Territories
inhabited by indisputably Polish populations). Stwierdzenie to stanowiło przedmiot poważnego dylematu, gdyż według Romera może ono zostać w sensie
dosłownym zastosowane w wielu przypadkach, ale nie pozwoli na sprawiedliwe rozgraniczenie Polski i Rusi. Przyczyną tego czwartego już dylematu jest
to, że w przeciwieństwie do pogranicza niemieckiego, litewskiego i czeskiego,
na polsko-ruskim pograniczu nie ma możliwej do wyznaczenia granicy etnograficznej z powodu zbyt wielkiego przemieszania ludności. We wschodniej
Galicji Romer zidentyfikował 170 enklaw posiadających ludność w większości polską. Bardzo sugestywnie mówił on o tym na wiecach organizowanych
w polskich miastach (w tym w Krakowie) na rzecz pomocy dla Lwowa broniącego się w osamotnieniu przed ruskimi atakami (Romer 2010, 53). Uważał,
że na wielu terytoriach o ludności mieszanej zasady tej zastosować się nie da
lub też nie pozwoli ona na sprawiedliwe rozgraniczenie. Jako metodę alternatywną proponował tzw. teorię równowagi. Według niej granica powinna być
tak prowadzona, aby w państwie było tylu przedstawicieli narodu sąsiedniego,
ilu rodaków pozostaje poza granicą w sąsiednim państwie. Jest to bowiem najlepszy sposób, aby zminimalizować liczbę ludzi, których przynależność państwowa nie satysfakcjonuje. Według Romera koncepcja ta powstała w środowisku południowo-wschodnich Kresów, zaś za jej twórcę podaje Stanisława
Tworzydło – sędziego z kresowego miasteczka Borynia, z którym prowadził
korespondencję 3 ¶.

3

Jak wynika z publikacji urzędowych, Stanisław Tworzydło był po wojnie sędzią
Sądu Okręgowego w Samborze (Kirkiczenko, Kraczkiewicz 1930); koncepcja jego
posłużyła innemu uczestnikowi Konferencji Pokojowej w Paryżu, Janowi Czekanowskiemu, do wytyczenia „ linii równowagi ” między Polakami a Litwinami i Rusinami
(Czekanowski 1918).
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Dylemat ruski
Na osobowość Romera w pierwszych dekadach jego kariery składał się patriotyzm polski i nacjonalizm, a z drugiej strony liberalizm połączony z kosmopolityzmem (multikulturalizmem). Jako geograf wiele zrobił dla Polski, realizując
zasadę, że geografia powinna służyć państwu (Romer 1926). Łączył on wielkie
przywiązanie do polskości z otwartością i życzliwą ciekawością wobec innych
narodów. W wieku późniejszym wyniesiony z domu rodzinnego liberalizm
został zdecydowanie zastąpiony światopoglądem konserwatywnym, co sprawiło, że osobowość Romera stała się bardziej spójna i pozbawiona wewnętrznych sprzeczności.
Piątym dylematem, a zarazem jednym z ważniejszych, który był obecny
w świadomości i twórczości Romera, jest sprawa ruska, tj. dotycząca Rusinów
i ich aspiracji. Romer żył wśród Rusinów, wielu z nich było jego studentami,
inni z kolei z nim współpracowali. Ogromny wysiłek włożył on w badania
obszarów, które oni zamieszkiwali, ich cech etnicznych, sytuacji ekonomicznej,
obyczajowości. Był w tym zakresie najlepszym ekspertem. Wszelkie przejawy
i akty wrogości między Polakami a Rusinami były dla niego osobistym dramatem. Na temat Rusi i Rusinów wypowiadał się niejednokrotnie i jest wielce
prawdopodobne, że te jego wypowiedzi spowodowały wrogie reakcje, jakich
doznał w latach 30. XX w. ze strony czynników rządowych. We wspomnieniach przytacza fragmenty referatu przygotowanego w 1942 r. dla rządu polskiego w Londynie, zatytułowanego Sprawa ruska w przyszłej Polsce. Referat ten
prawdopodobnie się nie zachował, a zawiera poglądy głoszone już w okresie
poprzedzającym wojnę. Znajdujemy w nim m.in. krytyczną ocenę działalności
władz na południowo-wschodnich obszarach Rzeczypospolitej. Romer uważał, że błędy rządu w Warszawie spowodowały jeszcze gorsze skutki na Rusi od
tych, do jakich doprowadziło podsycanie antagonizmu polsko-ruskiego przez
osławionego austriackiego gubernatora Galicji Franza Stadion-Warthausena
z lat 1846–1848, a także od efektów działalności pruskiej komisji kolonizacyjnej
w Wielkopolsce. Przytaczając liczne przejawy niekorzystnych dla Polski działań
rządu polskiego, począwszy od podporządkowania Radzie Ministrów instytucji administrujących terenami zamieszkiwanymi przez Rusinów w 1920 r.
(czyli pozbawienie ich autonomii) (por. Gierowska-Kałłaur 2003), Romer specjalny akapit poświęcił ważnej kwestii językowej:
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Zamierzam poruszyć szerzej sprawę jednego doniosłego pogwałcenia praw języka
w pojęciach państwowych […]. Takim pogwałceniem było zrazu półoficjalne,
wkrótce potem już oficjalne narzucenie nazwy „ Ukraina ”, „ ukraiński ” dla określenia narodu i języka ruskiego. Tym zarządzeniem zgwałcono ustawę językową
z roku 1924; deptało ono wielowiekową tradycję polską, nawet ruską (Chmielnicki
w „ Suplice od wojska zaporoskiego ” zna tylko „ Ruś ” i „ ruski ”, a twórca tej nowiny,
prof. Hruszewski, mówi w swym dziele z roku 1908 o „ Ukrainie-Rusi ”, bez ostatniego dodatku wówczas jeszcze niezrozumiałej!), aprobowało zaś wrogie zamiary,
które się mieściły w przemianowaniu Rusinów na Ukraińców. Zmiana nazwiska
osoby jest zawsze podejrzana, zmiana wielowiekowej nazwy narodu jest nabita
dynamitem [...].

Polski rząd sanacyjny nie tylko nazwę nabitą dynamitem wprowadził w życie
polskie, ale Rusinom ją wprost nakazał. Nie można inaczej wytłumaczyć faktu,
że na spokojnym jeszcze wówczas Wołyniu, zgłosiło się na 100 Rusinów 16 000
Ukraińców, podczas gdy w województwie lwowskim, w centrum propagandy
ukraińskiej, zgłosiło się na 100 Rusinów tylko 113 Ukraińców, 150 razy mniej
niż na Wołyniu. Ale rok 1943, w którym świeżo upieczeni Ukraińcy urządzili
polską hekatombę na Wołyniu, pokazał drugą stronę medalu pamiętnego na
wieki nakazu p. Józewskiego 4 ¶ (Romer 1988, 272–273).
Romer zarzucał polskim władzom prowadzenie polityki, której efektem
było pomniejszenie polskiego stanu posiadania na Kresach i zatajanie przed
społeczeństwem danych spisowych z 1931 r., które dokumentowały wycofywanie się polskości. Rząd istotnie zrezygnował z publikacji spisu miejscowości
z danymi językowymi, wyznaniowymi i gospodarczymi:
Nie miał odwagi rząd się przyznać, że w krótkim czasie przechodziła polska ziemia w obce posiadanie w tempie ośmiokrotnie szybszym w stosunku do wyczynów
osławionej pruskiej komisji kolonizacyjnej (tamże, 274).

Z dużą goryczą pisze też o podjętej w 1932 r. rządowej akcji wycofania z rynku
(szczególnie z użytku szkolnego) i konfiskaty wszystkich map etnograficznych,
które – począwszy od 1923 r. – były powszechnie dostępne. Jednocześnie rząd
poparł finansowo wydanie Atlasu Ukrainy opracowanego przez Wołodymyra
4

Henryk Józewski, wojewoda wołyński w okresie 1928–1938, którego proukraińska
polityka nie doprowadziła do wzrostu lojalności ludności do państwa polskiego, ale
pobudziła nastroje nacjonalistyczne.
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Kubijowicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym Ukraina obejmuje
obszary od Morza Kaspijskiego po Dunajec 5 ¶. Był to najbardziej jaskrawy
przykład protekcyjnej polityki rządu polskiego wobec Rusinów. W obliczu
szybkiego wycofywania się żywiołu polskiego na Kresach, władze poszukiwały
rozwiązania problemu i wymazania wielkiej masy Rusinów z mapy etnograficznej Polski. Dokonano tego przez zastosowanie odrębnych barw i znaków
dla Rusinów, Ukraińców, Hucułów, Bojków, Łemków i „ tutejszych ”, rozróżniając w każdej z tych grup kategorie wyznaniowe. Problematyce tej poświęcono
wielką konferencję Biura Badań Narodowościowych w Ministerstwie Wyznań
i Oświecenia Publicznego 26 czerwca 1939 r. Romer w piśmie do ministra Świętosławskiego sprzeciwił się sztucznym i nieuzasadnionym próbom „ rozparcelowania obrazu kartograficznego Rusinów w Polsce ” oraz bezprecedensowej
akcji wykupywania z rynku map etnograficznych przez agentów rządowych.
Stanowisko Romera względem Rusinów ściśle wiązało się z dwoma przeświadczeniami na temat tego narodu. Po pierwsze, Romer mienił się ich przyjacielem i uważał, że z uwagi na wielowiekowe współżycie naszych narodów na
tej samej ziemi inne podejście jest wykluczone. We wspomnianym wyżej przemówieniu wiecowym z 12 grudnia 1918 r. przekonywał, że wyjątkowe przemieszanie ludności polskiej i ruskiej na rozległych obszarach Galicji Wschodniej
jest dowodem wielowiekowego zgodnego współżycia. Brak wyraźnej granicy
etnograficznej oddzielającej żywioł polski od ruskiego to dla Romera
dokument geograficzny silniejszy od wszystkich świadectw sporadycznych, czerpanych z historii. I czyż dla tak naocznie udowodnionej polskiej tolerancji, na linii
odgraniczającej czysto polskie obszary od osad z nieznaczną przewagą ruską ma
polskość już tracić wszelkie prawa na rzecz tego elementu, z którym wieki zgodnie współżyła i byłaby nadal współżyła, gdyby nie zakaźne wyziewy, które «bagno»
austriackie wydawało ? (Romer 2010, 51–52).

Powyższa wypowiedź zawiera nie tylko wyjaśnienie przyczyn wymieszania
ludności polskiej i ruskiej w Galicji Wschodniej, lecz także wyraża przekonanie o tolerancji, jakiej Rusini doświadczali ze strony Polaków dominujących
politycznie i ekonomicznie. W tych okolicznościach nie zaskakują przytaczane
przez Romera dane o wielkiej liczbie małżeństw mieszanych, polsko-rusiń5

Granice Ukrainy na mapie Kubijowicza zbliżone są zasięgiem do Wielkiej Ukrainy
jednego z twórców geopolityki ukraińskiej Stefana Rudnickiego (Eberhardt 2017).
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skich: w poszczególnych powiatach Galicji Wschodniej stanowiły one od
16 do 39 % 6 ¶. Romer szacował, że ponad 30 % mieszkańców tego obszaru było
mieszanego pochodzenia. O zaawansowanym procesie mieszania się ludności
świadczy też to, że w 1910 r. aż 235 tys. Polaków było wyznania grekokatolickiego, a 43 tys. Rusinów należało do Kościoła rzymskokatolickiego (Pawłowski
1919). Końcowa część przytoczonej wypowiedzi zawiera ostre oskarżenie administracji austriackiej o działania na rzecz pogorszenia relacji polsko-ruskich
na terenie Galicji, badacz przypisuje administracji austriackiej prowadzenie
polityki divide et impera, mającej na celu osłabienie żywiołu polskiego, m.in.
na drodze inspirowania ruskiej świadomości narodowej w opozycji do polskości. Dowodem na niemiecką ingerencję w stosunki między Polakami a Rusinami w Galicji jest 97 publikowanych już w 1913 r. dokumentów pochodzących
z archiwum niemieckiego Ostmarkenverein, dotyczącej niemieckiej protekcji
i finansowego wsparcia dla antypolskich ruchów ukraińskich, dyskutowanego
w parlamentach Wiednia i Berlina (Lutosławski, Romer 1919). Ponadto wojsko
polskie w marcu 1919 r. we Lwowie zdobyło od wycofującej się armii ukraińskiej dowodzonej przez niemieckich oficerów 7 ¶ liczne dokumenty, w tym listy
arcybiskupa Szeptyckiego, który miał zostać duchowym przywódcą i metropolitą ukraińskim, oraz arcyksięcia Wilhelma 8 ¶ – kandydata na ukraiński tron
po rozpadzie Cesarstwa. Gwoli sprawiedliwości należy zaznaczyć, że argumenty wysuwane przez Romera dla uzasadnienia polskich praw do Galicji
Wschodniej, jak i jego rozumienie przyczyn konfliktu polsko-ruskiego nie są
powszechnie akceptowane nie tylko wśród badaczy ukraińskich, ale i polskich.
Istnieją dzisiaj polskojęzyczne publikacje, wydawane zazwyczaj w Niemczech
lub Austrii, w których polscy autorzy podważają wiarygodność danych liczbowych przytaczanych przez Romera i wykorzystanych podczas Konferencji
6

Romer zestawia te dane z podobnymi z etnicznego pogranicza polsko-niemieckiego, gdzie małżeństwa mieszane stanowią zaledwie 1,5 %.
7 31 października 1918 r. władze austriackie przekazały magazyny wojskowe Narodowemu Komitetowi Ukraińskiemu, zaś wojskowy naczelnik Lwowa Pfeffer zalecił
podległym mu oficerom dołączyć do armii ukraińskiej; gdyby nie wsparcie austriackie, prawdopodobnie nie doszłoby do ataku Ukraińców na Lwów w listopadzie 1918 r.
i wojny polsko-ruskiej trwającej do maja 1919 r. (Lutosławski, Romer 1919).
8 Erzherzog Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen, kandydat na tron Ukrainy,
która po zakończeniu Wielkiej Wojny miała być satelickim państwem Austrii. Podczas
wojny był pułkownikiem wojska ukraińskiego.
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Paryskiej (Hibel 2014). Są to autorzy specyficzni, czerpiący inspirację z postmodernizmu, który stanowi nurt wywodzący się od marksizmu, ale negujący
znaczenie obiektywnej prawdy naukowej. Wiarygodność publikacji przytoczonej wyżej Katarzyny Hibel staje pod znakiem zapytania już po zapoznaniu się z samym jej tytułem, w którym, oprócz nielogiczności, błędnie została
zapisana nazwa państwa polskiego.
Drugie przeświadczenie Romera dotyczące Rusinów jest już mniej dla nich
korzystne, gdyż wykazywało ich niezdolność do samodzielności państwowej
(tab. 1). Dlatego jeśli chodzi o przyszłość ruskiego narodu, Romer widział
ją w granicach odrodzonego, wieloetnicznego i tolerancyjnego państwa polskiego. Wszelkie argumenty naukowe wypływające z analizy materiałów staTabela 1
Cechy społeczne i gospodarcze Polaków i Rusinów w Galicji Wschodniej w 1913 r.
Table 1 .
Social and economic characteristics of Poles and Ruthenians in Eastern Galicia, 1913

Wyszczególnienie

Polacy

Rusini

Udział w zaludnieniu

40,00 %

59,00 %

Udział utrzymujących się z rolnictwa

44,00 %

91,00 %

Zatrudnieni w wolnych zawodach, przemyśle
i handlu

398 tys.

188 tys.

Umiejący czytać i pisać

800 tys.

612 tys.

181

139

Analfabeci w wieku dorosłym

263 tys.

620 tys.

Tytuły czasopism wydawanych

241

56

Uczniowie szkół średnich na 100 tys. ludności

640

230

Studenci uniwersytetów na 100 tys. ludności

175

43

47 koron

12 koron

Udział w podatkach bezpośrednich

74,00 %

25,00 %

Wyniki wyborów do parlamentu austriackiego w 1911 r.

38,20 %

44,70 %*

Dzieci chodzące do szkół na 1000 ludności

Oszczędności średnie na 1 mieszkańca

*pozostałe głosy uzyskali tzw. Starorusini niepopierający ruchu ukraińskiego (14,4 %) oraz syjoniści (2,7 %).
Źródło / Source: Romer 2010, 52–53; Lutosławski, Romer 1919; Romer 1919.
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tystycznych, uwzględniających najmniejsze jednostki podziału administracyjnego i jednocześnie czynnik narodowościowy, które Romer przygotował
na Konferencję Paryską, świadczyły na rzecz takiego właśnie rozstrzygnięcia
kwestii ruskiej. Materiały prezentowane przez niego w Paryżu ukazują Rusinów jak lud rolniczy, niepiśmienny, przeważnie ubogi i mało gospodarny, często o słabo jeszcze rozwiniętej świadomości narodowej (Romer 2010, 52–53;
Lutosławski, Romer 1919).
Prace Romera wyrażają przekonanie, że „ Rusini nie tylko nie mają potrzebnej do walki potęgi moralnej, ale że nie mają niezbędnej do życia państwowego
siły kultury materialnej i intelektualnej ” (Romer 2010, 43). Informacje, które
Romer wykorzystywał w swoich ekspertyzach, oparte są na obszernych badaniach statystycznych, które posłużyły mu do przygotowania wydanej wkrótce
w języku francuskim publikacji poświęconej porównaniu cech kulturowych,
a zwłaszcza ekonomicznych Polaków, Rusinów i Niemców 9 ¶ (Romer 1919,
1920; Pawłowski 1919).
Uwagi Romera dzisiaj, po stu latach, znowu wydają się aktualne, zwłaszcza w okolicznościach panującej na Rusi trudnej sytuacji gospodarczej, wynikającej w głównej mierze z błędów okresu transformacji oraz wszechobecnej
korupcji, której nie są w stanie przeciwdziałać kolejne rządy niepodległej Ukrainy. Upadek gospodarczy oraz exodus ludności z nowo utworzonego państwa
ukraińskiego, dysponującego najlepszymi obszarami rolniczymi w tej części
świata i potężnym potencjałem przemysłowym, nie mają precedensu w żadnym kraju ani żadnej epoce (Wilczyński 2018). Analiza sytuacji współczesnej
Ukrainy stawia pod znakiem zapytania zdolność tego młodego państwa do
samodzielnego bytu w dzisiejszym jego kształcie.
Niezdolność Rusi do samodzielnych rządów podkreślał także Romer. O sile
jego argumentów świadczy przebieg i rezultaty francusko-polskiej debaty,
jaka miała miejsce 9 marca 1919 r. w ramach Konferencji Pokojowej w Paryżu.
Było to spotkanie ekspertów, mające na celu dostarczenie argumentów francu9

Rękopis tej pracy został przez Romera przygotowany w języku polskim już w 1918 r.
pod tytułem Cywilizacja polska na wschodzie i zachodzie w świetle cyfr. Był to okres
współpracy tego badacza z twórcą porównawczej nauki o cywilizacji Feliksem Konecznym. Wraz ze Stanisławem Pawłowskim Romer opracował geograficzny rozdział do
studium redagowanego przez Konecznego, wydanego dzięki dotacji Franciszka Stefczyka (Koneczny 1918).
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skiemu Comité d’Études pour la Conference de la Paix, który przygotowywał
materiały dla delegacji francuskiej. Ekspertem ze strony polskiej był Eugeniusz
Romer, zaś w zespole francuskim, niezbyt przyjaźnie do Polski nastawionym,
byli m.in. dwaj słynni geografowie, Albert Demangeon i Emmanuel de Martonne. Na podstawie przygotowanych materiałów kartograficznych Romer
wykazał brak polsko-ruskiej granicy etnograficznej, przedstawił ponadto rolę
Galicji w gospodarce i życiu kulturalnym Polski, a zwłaszcza strukturę społeczną i zawodową Polaków i Rusinów w Galicji (w oparciu o materiały publikowane później w cytowanym studium francuskojęzycznym). We wniosku
wypływającym z analiz, jaki sformułował Romer na zakończenie prezentacji,
padło stwierdzenie, że w przypadku odłączenia Galicji Wschodniej od Polski, „ Ruś, niezdolna do rządów, zniszczyłaby naszą kulturę ”. Romer sugerował,
że pod nieobecność Polski stanie się ona łupem Rosji, która dochodząc do
Karpat, stanowiłaby zagrożenie dla pokoju w Europie. Francuscy eksperci po
prezentacji Romera samodzielnie doszli do wniosku, że konflikt polsko-ruski
nie istniałby bez ingerencji niemieckiej i austriackiej, zaś rzeczywista sprzeczność dotyczy nie Polski i Rusi, ale Polski i Rosji. Tematykę toczonych sporów
i nastrój spotkania najlepiej wyraża fragment relacji Romera, w którym uzyskał on nieoczekiwane wsparcie ze strony francuskiej w temacie stosunków
polsko-ruskich:
Oto gdy ja akcentowałem brak nienawiści między Rusinami i Polakami, a cyframi
małżeństw mieszanych dowodziłem możności dobrego ich współżycia, przede
wszystkim w chwili, gdy runie zaborcza intryga […], wtedy zabiera głos Cazin i […]
przedstawia następującą sytuację w obozie jeńców polskich w Le Puy, którego był
komendantem. Na około 10 000 jeńców polskich pochodziło 2 500 z Galicji, w tej
liczbie około 800 Rusinów. Nie można powiedzieć, by się oświadczali z powszechną
do Polski i Polaków przyjaźnią: spora ich część jednak przeszła do wojska polskiego, ci jednak, którzy się deklarowali do Polaków z nienawiścią, zawsze zdradzali
wyraźne ślady wpływów niemieckich. Ci Rusini nie mówili nigdy ani Lwów ani
nawet Lwiw, ale zawsze mówili Lemberg, a rzeczy kulturalne nazywali powszechnie po niemiecku, np. Schuster itp. To sięgało głębiej do francuskich słuchaczy niż
tysiące polskich zapewnień o prusko-austriackim wpływie na rozwój ruchu ukraińskiego (Romer 2010, 331–332).

Jako wytrawny geopolityk, Eugeniusz Romer zdawał sobie sprawę, że
pomyślność i rozwój niepodległej Polski nie może być na rękę potężniejszym
od nas sąsiadom, Niemcom i Rosji. Przez dekady zaborów przywykli oni do
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sytuacji, w której kraj nasz można było wyzyskiwać, zupełnie nie troszcząc
się o dobrobyt jego mieszkańców. Kiedy wybuchła wojna, zdali oni sobie
sprawę, że mapa polityczna po jej zakończeniu może wyglądać całkiem inaczej niż poprzednio. Aby Polska po jej odrodzeniu, a takie rozwiązanie brano
pod uwagę, nie była zbyt silnym państwem, ziemie nasze w ostatnich latach
przed odzyskaniem niepodległości były nie tylko niszczone na skutek działań
wojennych, ale regularnie i planowo rabowane. Oprócz tego Niemcy starały
się wykorzystać różnorodność etniczną na ziemiach polskich, wspierając pojawiające się wśród Rusinów ruchy narodowe i kierując ich aktywność przeciw
Polakom, wzbudzając antagonizmy i ukraiński szowinizm. Aktywność społeczna Eugeniusza Romera miała na celu udaremnienie niemieckich działań
dywersyjnych i propagandowych. Działania te padały jednak na podatny grunt
w społeczności Rusinów, podczas gdy sam Romer tracił z biegiem czasu wpływ
na politykę, jaki miał w pierwszych latach niepodległości. Walka, jaką wydał
Niemcom, została w tych okolicznościach przegrana, a skutków tej porażki
doświadczamy dzisiaj, kiedy dochodzi do sytuacji, w której nie tylko rządy
i politycy, ale i komisje historyków polskich i ukraińskich nie są już w stanie
dojść do porozumienia. Ukraiński szowinizm, oparty na ideologii neo-banderyzmu i przedwojennych koncepcjach ukraińskiej geopolityki, upowszechnia
się, czemu sprzyja tragiczna sytuacja gospodarcza, a także brak odpowiedniej
reakcji ze strony Unii Europejskiej, państw zachodnich, jak i Polski, które zdają
się dostrzegać jedynie antyrosyjski charakter tego ruchu (Siudak 2017; Zapałowski 2014).
Polski rząd powinien się zainteresować szczególnie przyjazną dla mieszkańców Ukrainy polityką imigracyjną Polski. Stosując ułatwienia dla imigrantów
ukraińskich, Polska nie dostrzega, że wśród nich nie brakuje wyznawców banderyzmu, a także nie widzi, że przyjmując wszystkich, możemy potencjalnie
„ wyhodować ” u siebie mniejszość rosyjską, która kiedyś stanie się potężnym
narzędziem w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej 10 ¶.

10

Działalnością tego rodzaju zajmuje się kierowana z Moskwy Fundacja „ Russki
mir ” (Wasiuta 2017). Jest to dzisiaj jedno z głównych narzędzi polityki imperialnej
Kremla.
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Podsumowanie
Wartość wspomnień o Eugeniuszu Romerze wynika nie tylko z jego wyjątkowej pozycji w historii geografii i geopolityki. Okazuje się, że dylematy, z którymi przyszło mu się mierzyć, do dzisiaj nie straciły na swojej aktualności.
Chociaż sytuacja geopolityczna w świecie w ciągu minionego wieku zmieniała
się wielokrotnie, konflikty między państwami wciąż trwają, a szansa na trwały
pokój nie jest większa niż w przeddzień I wojny światowej. Również Europa,
mimo zaawansowanego procesu integracji, nie jest wolna od sprzeczności,
które dzielą państwa najbogatsze od pozostałych. Intensyfikacja stosunków
międzynarodowych, jaka towarzyszy wzmożonej mobilności ludzi, internacjonalizacji gospodarki i globalizacji, sprawia, że coraz większe znaczenie mają
wzajemne relacje między narodami. Bardzo często są one obciążone historycznie, co oznacza, że na obecne stosunki w sposób negatywny wpływają wydarzenia z przeszłości i utrwalone w świadomości społecznej stereotypy dotyczące innych nacji.
Sytuacja ta dotyczy także Polski, zaś narodem, z którym łączą nas wieki
wspólnej historii, po których nastąpiły krwawe akty nienawiści, są Rusini.
Od naszych relacji z nimi zależeć będzie w dużym stopniu przyszła architektura
geopolityczna wschodnich rubieży Europy, a w obliczu masowych migracji
ludności, także sytuacja wewnętrzna w Polsce. Pomyślne rozwiązanie problemów narastających w związku ze zmianami na scenie międzynarodowej zależy
nie tylko od toczonych przez mocarstwa „ wojen peryferyjnych ” i handlowych,
lecz także od losów trwającej wojny informacyjnej, której intensywność wzrasta w związku z rozwojem technologii komunikacyjnej. O tym, że wojna ta się
toczy, wiedział już Eugeniusz Romer, który sam był jej aktywnym uczestnikiem, dostarczając nam diagnozy tego ogólnoświatowego konfliktu. Wynika
z niej m.in., że Polska może odegrać istotną rolę w polityce europejskiej,
o ile będzie świadoma swojej tożsamości cywilizacyjnej i zajmie zdecydowane
i nienastawione na kompromis stanowisko w trwającej „ wojnie kulturowej ”.
Tak brzmi pierwszy wniosek, jaki można sformułować na podstawie analizy
twórczości Romera.
Rozumiejąc znaczenie geopolityczne odrodzonej Polski, której terytorium
rozdziela dwa ekspansywne mocarstwa, Eugeniusz Romer wspierał ideę wielonarodowej Rzeczypospolitej jako frontowego państwa cywilizacji zachodniej.
Dylematy geopolityczne Eugeniusza Romera

301

Współczesna Polska, która zapłaciła ogromną cenę za przyjęcie do ekskluzywnego klubu państw zachodnich, stara się nadal tę rolę pełnić. Tak samo
jak przed wiekiem, tak i dziś jest to sprzeczne z celami Związku Radzieckiego
i Federacji Rosyjskiej, a także państw zachodnich dążących do utrzymania swojej tradycyjnej ekonomicznej i technologicznej przewagi. Trudności
w realizacji naszej polityki wschodniej wynikają także z naszych relacji z Ukrainą, która kolejny raz w historii stanęła w obliczu konieczności cywilizacyjnego wyboru między Rosją a Europą. Wpływ Polski na ten wybór zależy od
naszego potencjału gospodarczego i sprawności politycznej, innymi słowy od
tego, czy Polska będzie ważnym podmiotem stosunków międzynarodowych,
zdolnym w sposób suwerenny wpływać na rozwój sytuacji, tak jak starali się
to czynić polscy uczestnicy Konferencji Pokojowej w Paryżu. W tym miejscu
można sformułować drugi wniosek: jeżeli Polska chce być państwem prawdziwie suwerennym, nie powinna opierać swojej polityki na sojuszach z mocarstwami ościennymi, które są zawsze gotowe sprzymierzyć się ze sobą w imię
interesów ekonomicznych.
To, że Romer przez większość życia wyznawał poglądy liberalne, niewątpliwie wynikało z wychowania w wielokulturowej rodzinie. Dzisiaj wielokulturowość to jedno z naczelnych haseł lewicy liberalnej. Z praktyki politycznej
państw zachodnich, które ideał wielokulturowości postanowiły wcielić w życie,
wynika, że wymaga to rezygnacji z pewnych tradycyjnych wartości własnej
kultury. Romer był przeciwny takiemu podejściu, udowadniając, że otwartość
na obcych można i należy godzić z własnym patriotyzmem. Jak to wykazał
jeden z klasyków geografii, jedność, także w sensie międzynarodowym, istotnie nie wymaga ujednolicenia, ale wprost przeciwnie, jest możliwa tylko pod
warunkiem zachowania różnorodności.
Romer jako geograf doskonale znający literaturę niemiecką rozumiał ów
„ paradoks Humboldta ” i to było źródłem jego otwartości i przychylności
wobec przedstawicieli innych nacji. Jako „ polski narodowiec ” nie wyobrażał
sobie istnienia narodu polskiego bez jednoczesnego istnienia innych narodów.
To właśnie inne narody, przez swoje odmienne w porównaniu do nas cechy, stanowią o naszej unikatowości, naszej tożsamości i wartości. Rozpowszechnione
dzisiaj za sprawą mediów przekonanie, że nacjonalizm to cecha pejoratywna,
jest w świetle romerowskiego rozumowania nie tylko pozbawione słuszności,
ale przede wszystkim sprzeczne z logiką. Trzeci wniosek, jaki wypływa z prze302
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prowadzonych analiz, mówi, że nacjonalizm nie implikuje tendencji do działania na niekorzyść innych narodów, ale wręcz przeciwnie, wymaga dokładania
starań, aby wszystkie narody przetrwały, zachowując swoje oryginalne cechy
i kultury. Tak właśnie należy rozumieć dbałość o różnorodność, która w geografii
jest jedną z najwyższych wartości. To nie kosmopolici i zwolennicy zacierania
różnic między narodami zabiegają o różnorodność kulturową świata. Im bowiem
zależy na tym, aby wszyscy ludzie stanowili jeden naród. Tylko ludzie nastawieni
patriotycznie wobec własnego narodu mogą odczuwać dyskomfort psychiczny
w sytuacji, kiedy jakiś naród wymiera, zanika pewna kultura i ginie język.
Na koniec wypada zastanowić się, jakie sugestie zaprezentowałby nam dzisiaj Eugeniusz Romer w odniesieniu do naszych trudnych relacji z Ukrainą.
Swoich poglądów na temat Rusinów zapewne by nie zmienił. Prawie siedemdziesiąt lat życia w komunizmie w przypadku Ukrainy Środkowej i Wschodniej, a także niemal pół wieku w przypadku Ukrainy Zachodniej, nie mogło
w społeczeństwie ukraińskim radykalnie poprawić sytuacji w zakresie kapitału
społecznego i poczucia odpowiedzialności. Upadek komunizmu zastał Ukrainę zupełnie nieprzygotowaną na nowe porządki. Prawie trzy dekady historii
niepodległej Ukrainy udowodniły, że współczesnym Ukraińcom, podobnie
jak dawnym Rusinom, bardzo trudno przychodzi funkcjonować w charakterze
obywateli odpowiedzialnych za wspólne dobro i dbających o rozwój państwa.
Ekonomiczne, polityczne i militarne niepowodzenia niepodległej Ukrainy, jak
i katastrofa demograficzna tego państwa, nie mają jednej prostej przyczyny.
Trzeba bowiem rozróżnić przyczyny wewnętrzne, o jakich pisał Romer, oraz
zewnętrzne, jakie zaistniały w ostatnich dekadach. Federacja Rosyjska robi
bowiem wiele, aby niepodległą Ukrainę osłabić i doprowadzić do rozpadu.
A im Ukraina słabsza i biedniejsza, tym łatwiej wywołać wśród Ukraińców
skłonności szowinistyczne, skierowane przeciwko innym narodom. Polska
polityka wobec Ukrainy powinna uwzględnić wszystkie te czynniki i, korzystając z romerowskiej mądrości, unikać postawy bezwarunkowego popierania
władz państwa ukraińskiego i kierować się wyłącznie wynikami naukowych
ekspertyz, przy niezmiennie przyjaznym nastawieniu do Rusinów. Tak właśnie
brzmi czwarte zalecenie wypływające z analizy twórczości Romera. Zgodnie
z nim polska klasa polityczna powinna już mieć przygotowany plan działań na
wypadek dalszej destabilizacji Ukrainy, a nawet bankructwa i możliwego rozpadu ukraińskiego państwa, czego przy największej nawet sympatii nie sposób
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wykluczyć, jeśli poważnie potraktujemy dane opisujące jej sytuację ekonomiczną i demograficzną. Plan ten powinien także obejmować reperkusje przy
jakimkolwiek zachwianiu stabilności Ukrainy, a zwłaszcza dalszym nasileniu
migracji tamtejszej ludności do Polski. Czy taki plan istnieje, trudno powiedzieć, chociaż kierując się przykrymi doświadczeniami Romera, należałoby
założyć, że go nie ma. Jest tak dlatego, że umysły polityków zajęte są materią
zupełnie odmiennego rodzaju: zajmują ich walki partyjne, od których wyników zależy, kto po kolejnych wyborach obejmie władzę. Jest to główna wada
współczesnej demokracji, czyli ustroju, który w opinii Romera nie zezwala
w praktyce na oparcie polityki na prawdzie naukowej.
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BOGDAN ZABORSKI JAKO BADACZ I UCZESTNIK
PROCESU UTRWALANIA PAŃSTWOWOŚCI
POLSKIEJ PO 1918 R.
Bogdan Zaborski as a researcher and participant
in the process of consolidation of Polish statehood after 1918

Bogdan Zaborski urodził się w 1901 r. w Warszawie. Atmosfera jego rodzinnego domu była przesiąknięta ideami niezależności i organicznej pracy dla
społeczeństwa i kraju. Wielu członków rodziny Zaborskich zaangażowało
się w działalność niepodległościową na początku XX w. oraz w ruch niepodległościowy w czasie II wojny światowej. Z punktu widzenia potrzeb
rozwijającego się państwa polskiego największe znaczenie zyskała praca
prof. Bogdana Zaborskiego poruszająca kwestie etniczne, a także z zakresu
geografii osadnictwa, politycznej i regionalnej. Zaletą wielu jego dzieł było
szerokie wykorzystanie w nich metod kartograficznych. Większość stanowią mapy z komentarzem lub studiami metodologicznymi na mapach
narodowości. Projektowane przez niego mapy etniczne charakteryzowała
kompleksowość. To niezwykłe zainteresowanie problemami etnicznymi
wiązało się z działalnością społeczną jego ojca przed I wojną światową,
kiedy to był on zaangażowany w promocję polskości wśród Kaszubów.
Jest też autorem obszernego dzieła zatytułowanego Antropogeografia,
które napisał we współpracy z dr. Antonim Wrzoskiem. Profesor Zaborski współpracował z wieloma uczelniami w Warszawie i Krakowie oraz
pozauniwersyteckimi jednostkami naukowymi. Pod koniec lat 30. XX w.
zainteresował się zagadnieniami planowania regionalnego. Był przewodni-
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czącym mieszanej polsko-słowackiej komisji przy wyznaczaniu nowej polskiej granicy ze Słowacją w 1938 r. Jego kariera naukowa została przerwana
przez wybuch II wojny światowej. Od 1942 r. kierował Biurem Geograficznym i Wydziałem Reprodukcji Kartograficznej w Ministerstwie Informacji
i Dokumentacji Rządu RP na Uchodźstwie. Nie wrócił do Polski, w 1948 r.
osiadł z rodziną w Kanadzie. Zmarł w Ottawie w 1985 r. Profesora Bogdana Zaborskiego od wczesnej młodości cechowała pasja badawcza i szerokie horyzonty naukowe, a także duży zmysł organizacyjny, koleżeńskość
i pogodny charakter. Lubili go studenci w Warszawie, Krakowie, Ottawie i Montrealu. Wierny idei Niepodległej Polski, pozostał na obczyźnie,
ale zawsze okazywał wielką życzliwość polskim geografom działającym
w kraju. Służył im radą i pomocą na arenie międzynarodowej. Trzykrotnie odwiedził Polskę. W 1974 r. został honorowym członkiem Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. Podczas Kongresów Geograficznych MUG
zawsze organizował spotkanie polskich geografów, a nawet wspomagał
finansowo ich pobyt w Montrealu w 1972 r.
Słowa kluczowe

abstract

308

Bogdan Zaborski, państwowość polska po 1918 r.
Bogdan Zaborski was born in 1901 in Warsaw. The atmosphere of his family home was steeped in the ideas of independence and organic work for
society and the country. Many representants of the Zaborski family was
involved in independence activity at the beginning of 20th century and in
the independence underground movement during World War II. From
the point of view of the needs of the developing Polish state, the greatest
value was given to the work of prof. Bogdan Zaborski regarding ethnic
issues, settlement geography, political geography and regional geography.
An advantage of many of Bogdan Zaborski’s works was the extensive use
of cartographic methods. Most of the works in this field are maps with
commentary or methodological studies on nationality maps. The ethnic
maps designed by Zaborski were characterized by a comprehensive character. The question of the ethnic issues was related to his father’s social
activity before World War I, who he was involved in promoting Polishness
among Kashubians. Zaborski wrote an extensive work entitled Anthropogeography in co-operation with Dr Antoni Wrzosek. Professor Zaborski
has cooperated with numerous universities in Warsaw and Cracow and
non-university research units. At the end of the 1930s he became to interest in the issues of regional planning. Zaborski was the chairman of the
mixed Polish–Slovak commission in delineating the new Polish border
with Slovakia in 1938. His academic career was interrupted by the outbreak
the World War II. Since 1942 he has headed the Geographic Office and
Department of Cartographic Reproduction at the Ministry of Information
and Documentation of the Polish Government in Exile. He did not come
back to Poland, and settled with his family in Canada (1948). He died in
Ottawa (1985). Bogdan Zaborski was characterized by his early research
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passion and broad scientific horizons, as well as a great sense of organization, friendliness and cheerful character. He was liked by students in
Warsaw, Cracow, Ottawa and Montreal. Faithful to the idea of Independent
Poland, he remained in exile, but he always showed great kindness towards
Polish geographers operating in the country. He served them advice and
help on the international arena. He visited Poland three times, he became
an honorary member of the Polish Geographical Society (1974), during the
MUG Geographical Congresses he always organized a meeting of Polish
geographers, and even helped financially their stay in Montreal (1972).
Bogdan Zaborski, Polish statehood after 1918
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złowiek uczony, będąc aktorem w teatrze życia naukowego, zawsze
odgrywa rolę eksploratora, kompozytora, dyskutanta i ewaluatora,
a także pedagoga narodu. Zachowanie podwójnego obywatelstwa w trudnych warunkach tak dla nauki, jak i życia narodowego, to zadanie wymagające wysokich kwalifikacji, niezwykłego intelektu i szlachetnego charakteru.
Dziełem tak wybitnej jednostki są wartości poznawcze ważne dla utrwalania
i doskonalenia form więzi społecznych we wspólnocie etnicznej, przydatne
w systemie edukacji narodowej i wychowaniu nowych aktorów budujących
tożsamość narodu i mających wpływ na jego żywotność, a także w działaniach
ofensywnych lub defensywnych wobec jej wrogów, którzy posługują się „ środkami bogatymi ” – od „ kampanii nienawiści ” do „ akcji zbrojonej’ (Goćkowski
2000, 145–146).
Uczony ekspert powinien rację stanu narodu pojmować jako dzieło o charakterze cywilizacyjnym, nie zaś trybalnym lub totemicznym, i tak ją traktować (Goćkowski 2000, 151). Prowadząc życie naukowe i jednocześnie narodowe, musi pamiętać za Cyprianem Kamilem Norwidem, że „ naród składa
się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi
łączy ” (Norwid 1973, 86). Niektóre specjalności naukowe wydają się szczególnie narażone na tzw. „ zaangażowane obrazowanie dawności i współczesności ”, podkreślanie odrębnego charakteru własnego narodu i traktowania go
jako doskonalszego (Znaniecki 1990, 58). Polscy geografowie, zaangażowani
w odzyskiwanie i utrwalanie polskiej państwowości na przełomie wieków, wielokrotnie stawali przed tego rodzaju dylematami. Bogdan Zaborski, którego
życie upłynęło w służbie nauce i polskiemu społeczeństwu, zawsze pozostaBOGDAN ZABORSKI JAKO BADACZ …

309

wał wierny idei Polski niepodległej. Polecenie służbowe delimitacji nowej granicy Polski ze Słowacją w 1938 r. przyjął jednak bez entuzjazmu, o czym pisze
w swoich wspomnieniach (Zaborscy 1993).

Patriotyczna rodzina Zaborskich
Bogdan Zaborski urodził się na początku XX stulecia w Warszawie i miał
dwóch starszych braci, Ziemomysła i Wojsława. Atmosfera jego domu rodzinnego była przesiąknięta ideami niepodległości i pracy organicznej dla społeczeństwa i kraju. Ojciec Józef był inżynierem kolejowym, a matka – Maria
z d. Majewska, siostrą profesora archeologii na Uniwersytecie Warszawskim,
a zarazem zdolnego przedsiębiorcy, Erazma Majewskiego (Lisowski 2008). Najstarszy brat Ziemomysł (Ziemowit) odegrał znaczącą rolę w działaniach niepodległościowych w okresie kształtowania się polskiej państwowości w latach
1914–1920. Brał udział w strajku szkolnym w 1905 r. (maturę zdał w Wilnie),
działał w Polskich Drużynach Strzeleckich we Lwowie (1912), a następnie zaangażował się w działalność Polskiej Ligi Wojennej Walki Czynnej w Warszawie
i Kijowie (1915–1917). W latach 1917–1918 był żołnierzem I Korpusu Polskiego
na Wschodzie (Kresy Północne) i wziął udział w wojnie polsko-ukraińskiej we
Lwowie i na Kresach Północnych (1918–1919). Uczestniczył również w wojnie
polsko-bolszewickiej w 1920 r. (na Podlasiu i Kresach Północnych). Szczególnie
spektakularny był jego udział w działaniach związanych z przejęciem pociągu
pancernego „ Śmiały ”. Był to jeden z austriackich pociągów, które Polacy zajęli
po I wojnie światowej w listopadzie 1918 r. Jednostka ta uczestniczyła najpierw
w wojnie polsko-ukraińskiej (m.in. we Lwowie), a potem w walkach na Kresach Północnych oraz w Kampanii w 1920 r. (Zaborski 2013).
Bogdan Zaborski po wybuchu w lipcu 1920 r. wojny polsko-bolszewickiej
zgłosił się jako ochotnik do Wojskowego Obozu Akademickiego w Rembertowie. W listopadzie tego roku uczestniczył w przygotowywaniu plebiscytu na
Górnym Śląsku, w powiecie raciborskim. Wygłaszał patriotyczne pogadanki,
co spotkało się z akcjami bojówek niemieckich. Cudem uniknął pobicia podczas jednego z takich spotkań. Po uzyskaniu doktoratu odbył służbę wojskową
(w latach 1927–1928). Następnie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu. Otrzymał czwartą lokatę na 54 uczestników, chociaż
w odróżnieniu od najstarszego brata, jak napisał we wspomnieniach, męczyła
310

Andrzej Lisowski

go jazda konna i przepisy koszarowe. We wrześniu 1928 r. nadano mu stopień
podporucznika podchorążego artylerii. Został przydzielony do 1. Pułku Artylerii Najcięższej w Warszawie.
W czasie II wojny światowej rodzina Zaborskich była zaangażowana w pracę
konspiracyjną. Drugi z braci Bogdana, Wojsław, poległ 11 sierpnia 1944 r.
w Reducie przy ul. Wawelskiej 60. Z kolei syn Ziemomysła – Zdzisław, działał
w VII Obwodzie „ Obroża ” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej w 6. Rejonie „ Helenów ” (Pruszków). Jest on autorem publikacji nt. obozu przejściowego w Pruszkowie po powstaniu warszawskim (Zaborski 2004). Żona Bogdana Zaborskiego, Maria z d. Płońska, podczas okupacji niemieckiej uczyła
w tajnej szkole, brała też udział w przygotowaniach studium geograficznego
Ziem Zachodnich. Zorganizowała również świetlicę dla najmłodszych i uczyła
dzieci z Zamojszczyzny języka polskiego oraz geografii.

W służbie nauki i społeczeństwa
Po uzyskaniu w czerwcu 1919 r. świadectwa maturalnego Bogdan Zaborski
rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Był słuchaczem sekcji
matematyczno-przyrodniczej na Wydziale Filozoficznym. Powrócił na studia
w 1921 r., gdy po raz pierwszy wykrystalizowała się grupa 12 studentów, która
wybrała geografię jako główny kierunek studiów. Bogdan Zaborski uczestniczył w badaniach geomorfologicznych i hydrologicznych kierowanych przez
profesora Stanisława Lencewicza. Miał zadeklarowane zamiłowanie do antropogeografii, ale życie wymagało od niego zajęcia się także geografią fizyczną
– jak napisano w rekomendacji Komisji na stanowisko kierownika Zakładu
Antropogeograficznego Uniwersytetu Warszawskiego w 1938 r.
Jego rozprawa doktorska dotyczyła osadnictwa wiejskiego w Polsce (Zaborski 1926/1927). O jej wartości naukowej świadczy szybkie wydanie w języku
niemieckim (1930). W pracy tej zbadał on zależność kształtu i skupienia wsi
od czynników przyrodniczych i społecznych. Podważył tezę A. Meitzena
o etniczno-kulturowym zdeterminowaniu kształtu wsi w Europie Środkowej. Zainteresowanie osadnictwem i problematyką narodowościową skłoniły
go po doktoracie do samodzielnego studiowania historii i etnografii na UW
(1925–1927). Niewątpliwie jego najwybitniejszą pracą byłą Antropogeografia
wydana jako trzeci tom Wielkiej Geografii Powszechnej i przygotowana wspólBOGDAN ZABORSKI JAKO BADACZ …
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nie z ówczesnym dr. Antonim Wrzoskiem (1939). Według Bogdana Zaborskiego antropogeografia zajmowała się wprawdzie człowiekiem na tle środowiska, ale najczęściej popełnianym błędem było przesadne doszukiwanie się
zależności między zjawiskami ludzkimi a warunkami naturalnymi środowiska. Podkreślał on, że strukturę przedmiotową dyscypliny powinny wyznaczać formy działalności człowieka, a nie typy środowisk, i że większą uwagę
powinno się skupiać na czynnikach społecznych. Jeszcze w latach 80. XX w.
w opinii Kazimierza Dziewońskiego (1985) praca ta pozostawała „ najambitniejszą, samodzielną próbą monograficznego ujęcia geografii społeczno-ekonomicznej świata, opublikowaną przez geografów polskich ”. W studium tym
widoczny jest pewien wpływ poglądów Stanisława Nowakowskiego na proponowany podział antropogeografii (geografia człowieka, geografia kultury
materialnej, geografia kultury duchowej), odpowiadający w istocie podziałowi
jego socjogeografii (ludzie, rzeczy, idee). Bogdan Zaborski okazał się prawdziwym wizjonerem, podkreślając w ostatnim zdaniu pracy otwierające się
perspektywy rozwoju przed tymi działami antropogeografii, które zajmują się
przejawami kultury duchowej człowieka. Jednak cultural turn w geografii człowieka pojawił się w pełni dopiero w latach 90. XX w.
Z punktu widzenia potrzeb kształtującej się polskiej państwowości największą wartość miały prace prof. Bogdana Zaborskiego dotyczące problematyki
narodowościowej, geografii osadnictwa, geografii politycznej i geografii regionalnej. Zaletą wielu jego prac było szerokie posługiwanie się metodami kartograficznymi, co nadawało im w większym stopniu charakter aplikacyjny. Zdaniem Stanisława Berezowskiego (1985) mapa była dla niego zarówno głównym
narzędziem analizy, jak i drogą wiodącą do zasadniczych syntez. Kierował on
Pracownią Kartograficzną w Instytucie Badań Spraw Narodowościowych przy
Prezydium Rady Ministrów i współpracował z Wojskowym Instytutem Geograficznym.
Problematyka określana przez Bogdana Zaborskiego mianem „ narodowościowej ” miała związek z działalnością społeczną jego ojca przed I wojną światową, gdy zajmował się on propagowaniem polskości wśród Kaszubów, współpracując z Saturninem Sikorskim (wydawcą „ Wędrowca ”) oraz Franciszkiem
Bąkowskim, późniejszym działaczem plebiscytowym na Warmii i Mazurach
oraz Związku Obrony Kresów Zachodnich (Zaborski 2013). Większość prac
z tego zakresu to mapy z komentarzem lub opracowania metodyczne dotyczące
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map narodowościowych (mapy Polski, Litwy, Pomorza, Prus Wschodnich,
Polesia, Karpat i Podkarpacia, Kresów Wschodnich). Mapy narodowościowe
projektowane przez Zaborskiego cechował charakter kompleksowy (Zaborski
1922, 1928, 1931a, 1931b, 1936a, 1936b, 1938a). Kwestię narodowościową i problemy wyznaniowe przedstawiano na tle szerokiej charakterystyki demograficznej i gospodarczej. Jednostkami odniesienia nie były jak zwykle powiaty,
ale gminy (czasami sołectwa i miejscowości). W czasie wojny zaginęły jego
rękopiśmienne mapy do atlasu Karpat i Podkarpacia oraz mapy narodowościowe Kresów Wschodnich wykonane w latach 1934–1939 dla Instytutu Badań
Spraw Narodowościowych (IBSN).
Wiele prac Bogdana Zaborskiego dotyczyło obszarów sąsiadujących
z ówczesną Polską, ponieważ uważał je „ za skrzydła, bez których organizm
nie może wzbić się do lotu ” (Pomorze, Prusy Wschodnie, Litwa, Łużyce).
Powracając w 1930 r. z Francji, celowo zatrzymał się na Łużycach, aby zapoznać się z sytuacją mieszkającej tam mniejszości słowiańskiej w Budziszynie
i Chociebużu. Spotkał się z miejscowymi działaczami m.in. Arnoštem Muką
(Ernestem Mucke). Do kwestii związków Łużyc z Polską powrócił w pracy nt.
dorzecza Odry (Zaborski, Flis 1947). Komentując tę wizytę we wspomnieniach,
zwrócił uwagę, że przesiedlenia ludności niemieckiej z terenów przyznanych
Polsce przyczyniły się do osłabienia żywiołu Serbo-Łużyczan na tych ziemiach
(Zaborscy 1993).
Profesor Zaborski współpracował naukowo z licznymi pozauniwersyteckimi jednostkami badawczymi, służącymi potrzebom instytucji państwowych,
m.in. w Wojskowym Instytucie Geograficznym (WIG), Komisji Badań Naukowych Ziem Wschodnich, Instytucie Badań Spraw Narodowościowych przy
Prezydium Rady Ministrów, Instytucie Bałtyckim, Związku Ziem Górskich.
W końcu lat 30. XX w. zainteresował się problematyką planowania regionalnego. Pełnił m.in. funkcję rzeczoznawcy naukowego w Biurze Planowania
Regionalnego Ziem Górskich oraz był członkiem Komisji Regionalnego Planu
Zabudowy Okręgu Warszawskiego. Prace tego typu nie cieszyły się powszechnym uznaniem w środowisku akademickim. Zainteresowania planowaniem
regionalnym i miejskim kontynuował później w Kanadzie (Zaborski 1938b).
Powszechnie było wiadomo, że profesor jest miłośnikiem i kolekcjonerem
map. Jego prywatne zbiory zawierały 4 tys. książek i 11 tys. arkuszy map, z przewagą topograficznych w wielkich skalach oraz antropogeograficznych. Mapy
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te wykorzystywał do prowadzenia ćwiczeń ze studentami oraz udostępniał
prowadzącym badania naukowe. Zbiory uległy zniszczeniu w płonącej Warszawie pod koniec 1944 r. Bogdan Zaborski jako ekspert Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego do 1939 r. oceniał wydawane mapy
książkowe. Pracował również nad organizowaniem zbiorów map i ułożeniem
nowej, racjonalnej karty katalogowej do ich zbiorów.
Wielkim projektem badawczym Bogdana Zaborskiego był Antropogeograficzny atlas Polski (Zaborski 1934). Autor postulował wykonanie serii map
przedstawiających różne przejawy działalności człowieka na tle warunków
przyrodniczych i społecznych. Problematyka atlasu miała obejmować rozmieszczenie ludności, ruch naturalny, zatrudnienie, użytkowanie ziemi, strukturę upraw i hodowli, wysokość podatku gruntowego, wartość zabudowy,
problemy kulturalne, higieniczno-społeczne. Dane te miały być podstawą
do wyodrębnienia regionów antropogeograficznych. Jednostkami odniesienia obrano nie jak zwykle powiaty, ale gminy i sołectwa. Ankiety i dane
zbierane w terenie miały stanowić podstawowy materiał empiryczny. Teren
Polski planowano przedstawić w 16 zeszytach zawierających mapy w skali
1:300 000 i mapę syntetyczną w skali 1:1 000 000. Nakładem Instytutu Bałtyckiego Zaborski zdołał wydać arkusz Bydgoszcz-Gdynia z tekstem objaśniającym w języku francuskim, polskim streszczeniem i skorowidzem gmin.
Wykonanie map finansował sam autor. W przygotowaniu był arkusz atlasu
dotyczący Śląska.
Bogdan Zaborski był znaną osobą w świecie naukowym – poprzez częste
uczestnictwo w zjazdach naukowych, międzynarodowych i krajowych, m.in.
Zjazdach Słowiańskich Geografów i Etnografów, Kongresach Międzynarodowej Unii Geograficznej, Międzynarodowych Kongresach Historyków, Zjazdach
Przyrodników i Lekarzy, Zjazdach naukowo-sprawozdawczych poświęconych
Ziemiom Wschodnim i Karpatom (sekretarz generalny Koła Naukowego
Przyjaciół Huculszczyzny), Zjazdach Pomorzoznawstwa. Był też członkiem
Komisji Geograficznej i Komisji Atlasu Historycznego Polski w Polskiej Akademii Umiejętności, Instytutu Badań Spraw Narodowościowych oraz członkiem korespondentem Meksykańskiego Towarzystwa Geograficznego (od
1938). Tuż przed wybuchem wojny został powołany na członka Komitetu Kasy
im. Józefa Mianowskiego, prestiżowej instytucji wspomagającej naukę w Polsce (Instytut Popierania Nauki), jako jedyny geograf w historii tej instytucji.
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Współpraca z instytucjami pozauniwersyteckimi świadczy o głębokim przekonaniu Bogdana Zaborskiego o aplikacyjnych walorach prac geograficznych,
choć współpraca taka nie zawsze przynosiła satysfakcję. W 1938 r. był on przewodniczącym mieszanej komisji polsko-słowackiej przy wytyczaniu nowej granicy Polski ze Słowacją. Funkcji tej podjął się, jak napisał we wspomnieniach,
na wyraźne polecenie służbowe JM Rektora UJ prof. Włodzimierza Antoniewicza. Profesor Władysław Szafer prosił Zaborskiego o „ wytargowanie ”
słowackiej części Pienińskiego Parku Narodowego. Dzięki kompromisowi
udało się tę prośbę zrealizować. Pograniczne tereny sąsiadujące z Tatrami uzyskano, ograniczając roszczenia w zachodniej części pogranicza polsko-słowackiego (Czadca). Dzięki wsparciu ekspertów, a zwłaszcza przyjaciela Słowaków
– dr. Mariana Gotkiewicza, prof. Zaborski zrealizował zadanie, choć nie było
łatwe. Objazdowi pogranicza w małym autobusie towarzyszyły demonstracje i incydenty. Na Orawie obrzucono samochód kamieniami, tłukąc szyby
i raniąc szofera. Atmosfera negocjacji nie była jednak najgorsza, ponieważ
Słowacy chcieli zaprosić Polaków na obiad, ale polskie MSZ nie wyraziło na
to zgody. Bogdan Zaborski (1938c) tak skomentował zdobycze Polski:
na Zaolziu zostały odzyskane wszystkie obszary etnicznie polskie (800 km2),
zmiany na pograniczu polsko-słowackim należy uważać jedynie za poprawki graniczne. Do Polski przyłączono 200 km2 terytorium zaludnionego przez biedną,
przeważnie małorolną i wyrobniczą ludność, mieszkającą we wsiach z gruntami
rozsypanymi w szachownicy, w północnej Słowacji pozostały nadal liczne rzesze
(dziesiątki tysięcy) polskiego ludu w Czadeckiem, na Orawie i Spiszu.

Okres II wojny światowej
Losy wojenne Bogdana Zaborskiego znacznie odbiegają od losów samodzielnych pracowników uczelni warszawskich, ponieważ jego szlak ku wolności
miał wymiar transkontynentalny, podobnie jak kilku innych geografów z UJ.
Z jego wspomnień wynika, że trafnie oceniał sytuację polityczną. Przed wybuchem wojny wywiózł rodzinę z Warszawy do Zalesia pod Piasecznem i zaczął
gromadzić zapasy żywności. Już 3 września 1939 r. rodzina przemieściła się
jeszcze dalej od Warszawy, w okolice Grójca. Jako porucznik rezerwy korpusu
geografów WIG został 6 września ewakuowany do Lwowa. Był to jedyny transport ewakuacyjny WIG (spośród czterech), który tam nie dotarł.
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Po bombardowaniach pociągu, który utknął pod Siedlcami 9 września, oficerowie mieli indywidualnie przedzierać się do Lwowa. Zaborski dotarł do
miasta 17 września. Brał udział w jego obronie, kierując ogniem artyleryjskim
z wieży cerkwi św. Jura. Został ranny. Razem z kpt. Bronisławem Dzikiewiczem, wbrew rozkazowi pułk. Leśniaka, nie poddał się Rosjanom, co prawdopodobnie uratowało mu życie.
W nocy z 5 na 6 stycznia 1940 r. razem z dwoma kolegami próbował przedrzeć się do Rumunii, ale zostali oni zdradzeni przez przewodnika i aresztowani przez Rosjan w pobliżu wsi Pustelniki. Osadzono go w więzieniu Brygidki we Lwowie.
W maju 1941 r. został wysłany z transportem więźniów pociągiem na
wschód. Starą łodzią po Jeniseju przewieziono ich do Dudinki, a potem dotarli
kolejką do Norylska, gdzie zamieszkali w barakach ogrodzonych drutem kolczastym. Zajęciem więźniów było rozbijanie trwałej zmarzliny i przewożenie
urobku kilkaset metrów na taczkach. Norma dzienna wynosiła 140 taczek, niewyrobienie jej groziło zmniejszeniem racji żywnościowej. W sierpniu 1941 r.
w wyniku porozumienia Sikorski – Majski profesor został zwolniony i rozpoczął podróż na południe, szukając miejsc, gdzie tworzyły się oddziały polskiej
armii. Tak dotarł do Taszkentu.
Wiadomość o pobycie Zaborskiego w Taszkencie dotarła do ambasadora RP
w Kujbyszewie (obecnie Samara), prof. Stanisława Kota, który polecił mu przyjechać do ambasady. Profesor Kot podobnie jak Zaborski utracił na UJ katedrę po reformie Ministra Jędrzejewicza w 1933 r. Z Samary Bolesław Zaborski
pojechał do Murmańska, gdzie w lutym 1942 r. wsiadł na statek „ Jutland ”, którym dotarł przez Islandię do Szkocji, a stamtąd pociągiem do Londynu.
W Ministerstwie Informacji i Dokumentacji Rządu RP na Uchodźstwie zorganizował Biuro Geograficzne i Zakład Reprodukcyjno-Kartograficzny przy
ulicy Adelaide w dzielnicy Swiss Cottage. W biurze pracowali m.in. absolwenci geografii UJ: Władysław Henoch i Zdzisław Czeppe, a okresowo syn
prof. E. Romera. W zakładzie reprodukowano mapy potrzebne do akcji informacyjnej i dla potrzeb wojska (40 przedruków map polskich w skali 1:100 000).
Wykonano też serie map historycznych i politycznych, mapy etniczne i językowe Polski oraz Związku Radzieckiego. Wspólnie z Marianem Jedlickim
wydał również pracę na temat ekspansji terytorialnej Niemiec w Europie
(Marvey, Zaborski 1944).
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Do Polski już nie wrócił. W sierpniu 1946 r. jego rodzinie, żonie wraz
z dwójką dzieci, udało się bez dokumentów przedostać z Krakowa do okupowanych zachodnich Niemiec samochodami organizacji UNRRA. Ucieczkę 600
osób zorganizowali wojskowi z Anglii. Zaborski z rodziną osiadł w Kanadzie
(1948), a jego londyńskie mieszkanie w Notting Hill przejął inny geograf – Jerzy
Kamiński („ Ścibor ”), który w 1945 r. próbował najpierw powrócić na krótko do
Polski, ale już po miesiącu zdecydował o ponownym wyjeździe do Anglii.

Podsumowanie
Bogdana Zaborskiego od wczesnej młodości cechowała pasja badawcza i szerokie horyzonty umysłowe, a także świetny zmysł organizacyjny, koleżeńskość
i pogodny charakter. Lubili go studenci w Warszawie, Krakowie, Ottawie
i Montrealu. Wierny idei niepodległej Polski, pozostał na obczyźnie, ale zawsze
okazywał wielką życzliwość dla polskich geografów działających w kraju. Służył
im radą i pomocą na arenie międzynarodowej. Trzykrotnie odwiedził Polskę,
został honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego (1974),
podczas Kongresów Geograficznych MUG zawsze organizował spotkanie polskich geografów, a nawet wspomagał finansowo ich pobyt w Montrealu (1972).
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Wkład Mieczysława Orłowicza
w rozwój krajoznawstwa i turystyki
w niepodległej Polsce
Mieczysław Orłowicz’s Contribution to the Development
of Sightseeing and Tourism in the Independent Poland

Mieczysław Orłowicz (1881–1959), doktor prawa, geograf, krajoznawca
i popularyzator turystyki, to postać doskonale znana zarówno starszemu,
jak i młodszemu pokoleniu geografów, krajoznawców, miłośników wypraw
turystyczno-krajoznawczych. W prezentowanym opracowaniu dokonano
próby prezentacji i podsumowania jego działalności w rozwoju turystyki
i krajoznawstwa w II Rzeczpospolitej. W pierwszej części opracowania
skupiono się na efektach pracy Orłowicza jako kierownika Referatu Turystyki w Departamencie Ogólnym Ministerstwa Robót Publicznych; funkcję
tę pełnił do 1939 r. W drugiej części zwrócono uwagę na jego działalność
organizacyjną w zakresie rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w niepodległej Polsce, m.in. organizację czterech ogólnopolskich kongresów
turystycznych, zaangażowanie w utworzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także działalność w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Państwowej Komisji Ochrony Przyrody, Polskim Związku Pływackim, Polskim Związku Atletycznym w Katowicach, Polskim Touring
Klubie, Związku Polskich Związków Sportowych oraz w Polskim Związku
Dziennikarzy i Publicystów Sportowych. W ostatniej części opracowania
podkreślono działalność Mieczysława Orłowicza na polu propagandy
turystycznej: popularyzacji wiedzy geograficznej i turystyczno-krajoznaw-

zarys treści

czej, a więc m.in. publikacji przewodników, artykułów w czasopismach
turystycznych i krajoznawczych, referatów wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach, kongresach i sympozjach turystycznych, a także
organizację akcji wyjazdów fotograficznych w różne zakątki Polski w celu
udokumentowania widoków ojczyzny.
Słowa kluczowe
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abstract

Mieczysław Orłowicz (1881–1959) – Doctor of Laws, geographer, sightseer and advocate of tourism is a person well known both to the older and
younger generations of geographers, sightseers and lovers of tourist and
sightseeing excursions. The presented study is an attempt at presenting and
summarizing the activity of Mieczysław Orłowicz in the Second Republic
of Poland. The first part of the study focuses on the result of the works
by Orłowicz as a head of the Independent Office for Tourism in the General Department of the Ministry of Public Works (he held that function by
1939). In the second part attention was paid to his organisational activity
related to the development of tourism, sightseeing and sport in the independent Poland, e.g. to the organisation of four Polish tourist conferences,
involvement in the creation of the Polish Olympic Committee, as well as
the activity in the General Management Board of the Polish Tourist Association, General Management Board of the Tatra Association, National
Wildlife Conservation Board, Polish Swimming Federation, Polish Athletic
Association in Katowice, Polish Touring Club, Federation of Polish Sports
Associations and Polish Association of Sports Journalists and Columnists.
In the last part of this study, the activity of Mieczysław Orłowicz related
to tourism propaganda, i.e. popularisation of geographical and tourist and
sightseeing information, including publication of guidebooks, articles in
tourist and sightseeing journals, papers delivered during international
conferences and symposiums devoted to tourism, as well as the organisation of photo trips to various parts of Poland to document described the
homeland views.

Key Words

Sightseeing, tourism, tourist economy, tourism propaganda

ieczysław Orłowicz (1881–1959), doktor prawa, geograf, krajoznawca oraz popularyzator turystyki i sportu, to postać doskonale znana zarówno starszemu, jak i młodszemu pokoleniu geografów, krajoznawców, miłośników wypraw turystyczno-krajoznawczych. Bez wątpienia
bowiem większość naukowców podejmujących badania z geografii turyzmu
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i geografii turystycznej, a także krajoznawcy wielokrotnie korzystali z jego
bogatego dorobku popularyzatorskiego, na który składa się ponad 400 publikacji, w tym ponad 100 różnego rodzaju przewodników, blisko 200 artykułów na temat krajoznawstwa i turystyki oraz wiele opracowań planistycznych
i planów zagospodarowania (Bilska-Wodecka 2018). Jego imieniem nazwana
została przełęcz w Bieszczadach Zachodnich w masywie Połoniny Wetlińskiej,
a także Główny Szlak Sudecki.
Mieczysław Orłowicz urodził się 17 grudnia 1881 r. w Komarnie koło Lwowa.
Był najstarszym z trójki dzieci Emilii z Krasickich i Michała Orłowicza. Pasję
podróżnika rozbudził już w dzieciństwie, kiedy przebywał u dziadka – Jana
Krasickiego, w Pruchniku koło Jarosławia. Od młodych lat interesował się
historią, geografią i etnografią regionu, w którym mieszkał z rodzicami. Ponieważ jego ojciec, będąc na stanowisku kandydata notarialnego, często zmieniał
miejsce pracy, rodzina Orłowiczów migrowała po Polsce: od Komarna, przez
Dębicę, Jarosław, Sambor i Rymanów. Jego wędrówki, najpierw po Pogórzu
Dynowskim, a następnie po Beskidzie Niskim, Beskidzie Sądeckim i Tatrach
– w trakcie spędzanych wakacji w Rymanowie, stopniowo rozwijały jego pasję
turystyczno-krajoznawczą.
W trakcie studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego pogłębiał wiedzę krajoznawczą, geograficzną i historyczną. W latach
1902–1903 zwiedził Czechy, Szwajcarię i Francję, a w latach 1904–1905 wspólnie z Tadeuszem Korniłowiczem organizował wycieczki dla kilkuset słuchaczy Wyższych Kursów Wakacyjnych w Zakopanem. Zaangażował się także
w działalność popularyzującą turystykę i sport – zakładając w 1906 r. we Lwowie Akademicki Klub Turystyczny – drugą na ziemiach polskich organizację turystyczną po Towarzystwie Tatrzańskim. Orłowicz był pierwszym jego
prezesem, a hasłem działania motto: „ Poznaj swój kraj ”. W 1906 r. opracował
pierwszy przewodnik (Przewodnik po Europie). Od 1907 r. był także wiceprezesem Lwowskiego Klubu Sportowego „ Pogoń ”, a w latach 1913–1914 sekretarzem Lwowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Podczas
I wojny światowej przeniósł się do Pragi, gdzie przez 2 lata (1914–1916) był
kierownikiem wycieczek zbiorowych uchodźstwa polskiego po Pradze i Czechach, a w latach 1916–1918 odbywał służbę wojskową w wojsku austriackim
w Przemyślu pełniąc funkcję delegata Akademii Umiejętności w Krakowie
oraz konserwatora zabytków sztuki dla Galicji. Pracował wówczas w komisji
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rekwizycyjnej dzwonów, dachów metalowych i innych przedmiotów metalowych na potrzeby wojenne (Orłowicz 1970).
Orłowicz jako „ turystoholik ” (Turos 2000) był zauroczony turystyką.
Ponad połowę życia spędził w podróżach. Posiadał topograficzną pamięć,
geograficzny „ instynkt ”, zdolności organizacyjne i kierownicze, a także poczucie humoru. Odczuwał nieustanny głód wędrowania, poszukiwania przygód,
poznawania dziedzictwa kulturowego odwiedzanych obszarów, podziwiania
piękna przyrody i zrozumienie jej głębi (Turos 2000). Dzięki bardzo dobrej
sprawności fizycznej, wyjątkowej odporności na trudy terenowe i warunki
atmosferyczne wielokrotnie przemierzał szlaki w poszczególnych regionach
turystycznych Polski, dokonując obserwacji, sporządzając notatki i przeprowadzając wywiady. Głównym elementem jego wypraw turystycznych było
zwiedzanie, „ ale takie zwiedzanie, żeby się z tej turystyki czegoś nauczyć i jak
najwięcej z tych wycieczek zapamiętać ” (Orłowicz 1970). Znał lepiej walory
turystyczne poszczególnych ziem niż niejeden miejscowy działacz i urzędnik
(Chłosta 2010). W podróżowaniu zawsze wykazywał się instynktem badacza.
Jego artykuły, przewodniki i opracowania przepełnione są faktografią z różnych dziedzin naukowych, m.in. geografii, historii, sztuki, architektury, etnologii, kulturoznawstwa i geologii. W Słowie wstępnym do Ilustrowanego przewodnika po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim tak pisał
o tym, jakie badania stały u genezy jego pracy:
W okresie ośmioletnim zorganizowaliśmy przeszło 500 wycieczek zbiorowych po
kraju. – Żadna ruina zamku, żaden ważniejszy zabytek historyczny i artystyczny,
żaden jar Podola, żadna jaskinia, żaden wybitniejszy szczyt Karpat całej ich przestrzeni, od Dornej Watry na Bukowinie po Łysą Górę na Śląsku, nie pozostał nam
obcy. Wycieczki nasze docierały wszędzie: grzbiet Miodoborów i jar Kręciłowski
Zbrucza, step Pantalicha, bezkresne labirynty jaskiń w Krzywczu, historyczne wały
okopów św. Trójcy, zakręty Dniestru, puszcze Gorgan, fale Czeremoszu, a z drugiej
strony kresy polszczyzny na Spiżu, Orawie, Śląsku – wszystko zdołaliśmy wielokrotnie przejść i zwiedzić. Dziś znamy cały kraj nie z książek, ale z naoczni (…)
(Orłowicz 1914).

W maju 1959 r., na kilka miesięcy przed śmiercią, we wspomnieniach swego
życia Orłowicz powiedział, że w ciągu życia przeszedł ponad 140 000 km:
Gdy obchodziłem jubileusz pięćdziesięciolecia turystyki oraz jakiś inny jubileusz,
podsumowałem kilometraż moich wycieczek pieszych. Było to dziewięć lat temu
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(w 1950 r. – przyp. własny) i wtedy wynosił 128 000 km zrobionych z plecakiem.
Przez ostatnie dziesięć lat uszedłem jeszcze co najmniej 10 000 km, gdyż robię rocznie stale co najmniej 1 000, w chwili obecnej oceniam moją turystykę pieszą społeczną, tj. na czele wycieczek, na 140 000 km ” (Orłowicz 1970).

Do końca swych dni był bardzo aktywny fizycznie i intelektualnie. Zmarł
4 października 1959 r. w Warszawie. Został pochowany w Alei Zasłużonych na
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
W prezentowanym artykule dokonano próby prezentacji i podsumowania
działalności Mieczysława Orłowicza w okresie II Rzeczpospolitej. W pierwszej części opracowania skupiono się na efektach pracy Orłowicza jako kierownika Referatu Turystyki w Departamencie Ogólnym Ministerstwa Robót
Publicznych oraz w Ministerstwie Komunikacji. W kolejnych częściach zwrócono uwagę na jego działalność organizacyjną na polu rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w niepodległej Polsce, podkreślono też jego działalność
w zakresie popularyzacji wiedzy geograficznej i turystyczno-krajoznawczej,
a także organizację akcji wyjazdów fotograficznych w różne zakątki Polski
w celu udokumentowania widoków ojczyzny.

Działalność w Referacie Turystyki
w Ministerstwie Robót Publicznych (1919–1932)
oraz w Ministerstwie Komunikacji (1932–1939)
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. zapoczątkowało nowy etap
w historii turystyki i krajoznawstwa na ziemiach polskich. W niepodległej Polsce rozpoczął się także kolejny etap działalności Mieczysława Orłowicza na
rzecz rozwoju polskiej turystyki i sportu. W 1919 r. napisał we wspomnieniach:
Tak się dziwnie zdarzyło, że wyjazd ze Lwowa do Warszawy w końcu czerwca 1919 r.,
który nastąpił w dniu podpisania Traktatu Wersalskiego, przepołowił moje życie
na dwie niemal równe części. Jedna – bardziej ruchliwa i spędzona w podróżach
epoka lwowska, i druga – bardziej ustabilizowana, epoka warszawska. Ale obydwie upłynęły mi na nieustannym ruchu, w nieprzerwanej gorączce działalności
społecznej, takiej czy innej. Byleby nie siedzieć bezczynnie z założonymi rękami
(Orłowicz 1970).

Z dniem 30 czerwca 1919 r. Orłowicz został powołany przez ministra Józefa
Pruchnika na kierownika Referatu Turystyki w Ministerstwie Robót Publicznych.
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Na kierownika Referatu Turystyki powołano mnie – zapisał później w pracy Moje
wspomnienia turystyczne – ze względu na to, że już od 1904 r. pracowałem w turystyce, miałem za sobą prace organizacyjne, prowadzenie wiele wycieczek w Polsce
i za granicą oraz prace pisarskie w postaci szeregu przewodników turystycznych
w języku polskim i niemieckim ” (Orłowicz 1970).

Funkcję kierownika pełnił przez 13 lat, aż do likwidacji ministerstwa
30 czerwca 1932 r.
Orłowicz stworzył od podstaw i ukierunkował działalność w Referacie
Turystyki w Ministerstwie Robót Publicznych, wzorując się częściowo na
funkcjonowaniu podobnych referatów w administracji państwowej Austrii
i Francji (Małolepszy 2009). Te początkowe lata pracy w referacie były trudne,
przede wszystkim ze względu na skromny budżet, jak również brak kadry pracowniczej.
Pierwszym zadaniem wykonanym przez Orłowicza było opracowanie zarysu
programu pracy Referatu Turystyki. Praca Organizacja turystyki i sportu w Polsce była wynikiem jego własnych przemyśleń, omówionych z wieloma wybitnymi turystami i sportsmenami polskimi. Wydano ją drukiem w czasopiśmie
„ Roboty Publiczne ”, zyskała też aprobatę uczestników I Polskiego Kongresu
Turystycznego, który z inicjatywy Orłowicza odbył się w październiku 1919
r. Opracowanie to było zbiorem zadań do wykonania w zakresie rozwijania
ruchu turystycznego, organizacji turystyki i uczynienia z turystyki jednej
z wiodących dziedzin gospodarki narodowej w niepodległej Polsce (Kowalik 2009). Orłowicz w swoich opracowaniach podkreślał znaczenie państwa
w rozwoju i propagowaniu ruchu turystycznego:
Państwo uważa popieranie ruchu turystycznego za wskazane zarówno ze względów
politycznych, oświatowych i ekonomicznych. W Polsce dotychczas względy polityczne i oświatowe górują nad ekonomicznymi. Ruch turystyczno-krajoznawczy ma
zaznajomić społeczeństwo, do r. 1918 przedzielone granicami kordonów, z własnym
krajem i zbliżyć zabory między sobą. W czasach normalnych głównym motywem,
dla którego państwo uważa za pożądane wzmożenie się ruchu turystycznego, jest
motyw ekonomiczny; ruch turystyczny wewnętrzny zatrzymuje bowiem pieniądz
w kraju, podnosząc dochody działów przemysłu z turystyką w związku pozostających, a szczególności hotelarstwa i przedsiębiorstw komunikacyjnych, zaś ruch zaś
turystyczny cudzoziemców zwozi pieniądz obcy i poprawia bilans płatniczy. Akcja
państwowa dla popierania turystyki idzie w dwóch kierunkach t.j. realnego ułatwiania turystyki, oraz jej propagandy (Orłowicz 1925).
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Kluczowym zadaniem Referatu Turystyki w pierwszym etapie jego funkcjonowania było – jak zapisał Orłowicz – „ popieranie turystyki wewnętrznej,
a propagandę turystyczną odroczono do roku 1925 ” (Orłowicz 1919a). Należy
w tym miejscu podkreślić, że u początków odrodzonej Polski społeczeństwo
polskie odnosiło się bez entuzjazmu do podróżowania, co dokładnie zdiagnozował Orłowicz w słowach:
Do wędrówek pieszych odnoszono się niechętnie: uważano, że są one w złym tonie.
O ich trudnościach i niebezpieczeństwach miano przesadne wyobrażenia. Podróżowanie po krajach zagranicznych utrudniała niedostateczna na ogół znajomość
języków obcych, gdyż poziom ich nauczania w gimnazjach galicyjskich był słaby.
Prawie nikt z nas nie znał żadnego języka współczesnego, poza niemieckim. (…)
Ani chłopi, ani mieszczanie, ani inteligenci nie wyjeżdżali za granicę w celach turystycznych (Orłowicz 1970).

Orłowicz bardzo dobrze oceniał potencjał turystycznych ziem Polski pod
trzema zaborami. Doskonale dostrzegał walory turystyczne „ osobliwości godnych uwagi cudzoziemca ” w poszczególnych regionach, a także brak zagospodarowania turystycznego:
(…) rzec można bez przesady – pisał w 1919 r. – że turystykę w dawnej Galicji i Królestwie Polskim, nie mówiąc już o Wołyniu, Polesiu i Litwie, uprawiać mógł tylko
człowiek zdecydowany na wszelkie niewygody, zahartowany i wytrzymały, którego
nie mogły odstraszyć ani najgorsze połączenia kolejowe, ani brak hoteli i restauracji
po miastach i miasteczkach, ani brak schronisk i ścieżek w górach, ani potrzeba
dźwigania w plecaku całego potrzebnego na wycieczkę prowiantu, a nierzadko
i namiotów do spania. Wyprawiając się gdziekolwiek, z wyjątkiem większych miast,
zdrojowisk i Zakopanego, trzeba było być przygotowanym na noclegi na sianie,
w stodole lub na ziemi w półotwartym szałasie, na wikt złożony ze śledzi, mleka
i chleba w brudnych szynkach żydowskich, na wytrzęsienie się na jak najgorszych
drogach w chłopskich wózkach, które wyszukać trzeba było, chodząc od chaty do
chaty itd. (Orłowicz 1919a).

Pierwsze lata niepodległej Polski pod względem turystycznym Orłowicz
określał jako „ okres pionierski ”. Dostrzegał jednak efekty działalności towarzystw turystyczno-krajoznawczych: budowę schronisk górskich w Karpatach,
Górach Świętokrzyskich i Dolinie Prądnika, a także działalność wydawniczą
i publikowanie przewodników po poszczególnych prowincjach przed 1918 r.
W opracowaniu Organizacja rozwoju turystyki i sportu w Polsce wymienił
szczegółowo dwadzieścia zadań, które powinny zrealizować bezpośrednio
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poszczególne ministerstwa władzy państwowej lub za pośrednictwem towarzystw turystycznych. Warto przytoczyć w skrócie część z nich:
1. Otaczanie opieką i popieranie rozwoju najważniejszych stacji turystycznych
w Polsce; 2. Stworzenie na polskim brzegu morskim, w Kolibkach, Gdyni lub
Jastarni, wielkiej polskiej nadmorskiej miejscowości kąpielowej i stacji turystycznej (…); 3. Podniesienie na poziom europejski polskich miejscowości kąpielowych;
4. Popieranie budowy schronisk turystycznych w górach, przeważnie w Tatrach
i Karpatach (…); 5. Budowa ścieżek górskich w Tatrach, oznaczanie farbą i tablicami orientacyjnymi ścieżek górskich w Tatrach i Karpatach, ewentualnie w innych
okolicach, gdzie turystyczny ruch może się rozwinąć; 6. Wydawanie map szczegółowych pewnych okolic specjalnie dla turystów z oznaczeniem ścieżek górskich;
7. Budowanie domów wycieczkowych w bogatych w zabytki, muzea i dzieła sztuki
miastach Polski i w Zakopanem (…); 8. Ułatwianie – wzorem Czech – młodzieży
szkolnej i akademickiej zwiedzania kraju przez zmianę na okres letni budynków
szkolnych na domy wycieczkowe (…); 9. Organizacja zbiorowych wycieczek młodzieży szkolnej i ludu, ułatwienia i zniżki kolejowe dla tego rodzaju wycieczek zbiorowych; 10. Współdziałanie z władzami wojskowymi, a w szczególności z zarządem
Uniwersytetu Żołnierskiego, w ułatwieniu i organizowaniu wycieczek krajoznawczych wojskowych; 11. Ułatwienia i pomoc dla zbiorowych wycieczek cudzoziemców po Polsce; 12. Zaprowadzenie zniżonych biletów powrotnych dla członków
towarzystw turystycznych z głównych miast Polski do najważniejszych centrów
turystyki; 13. Wyszkolenie i kontrola przewodników górskich oraz artystycznych
ciceronów miejskich; 14. Zaprowadzenie dogodnych połączeń kolejowych i bezpośrednich wagonów z głównych miast Polski do ważniejszych stacji turystycznych
(…); 15. Budowa linii kolejowych do ważnych stacji turystycznych dotychczas linii
kolejowych pozbawionych (…); 16. Zanim zostaną wybudowane odnośne linie
kolejowe – budowa gościńców do tych ważnych dla ruchu turystycznego miejscowości (…). Budowa gościńców górskich, np. na Halę Gąsienicową w Tatrach;
17. Komunikacja pocztowymi omnibusami automobilowymi z najbliższych stacji
kolejowych do bardziej od nich oddalonych letnisk, zdrojowisk i stacji turystycznych; 18. Starania o postawienie hotelarstwa i przemysłu gospodniego w Polsce na
wyżynie europejskiej (…); 19. Ułatwienie (budowa hoteli, gospód, dróg, wydanie
przewodnika) zwiedzania przez cudzoziemców największych pobojowisk wojny
światowej leżących na ziemiach polskich; 20. Subwencjonowanie towarzystw turystycznych i narciarskich (Orłowicz 1919a).

Głównym celem postulatów stawianych przez Orłowicza był rozwój ruchu
turystycznego w odrodzonej Polsce. Podkreślał on, że część z wymienionych
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zadań w zakresie rozwoju turystyki, a także propagandy turystycznej, można
zrealizować bezpośrednio przez władze państwowe lub też za pośrednictwem
towarzystw turystycznych.
Pracę bezpośrednią uważam za wskazaną tylko w stosunku do prac, które musi
z natury rzeczy wykonywać państwo, czy też jakieś inne ciało publiczne (np. budowa
kolei i gościńców, połączenia kolejowe, udogodnienia administracyjne itp.). Natomiast w pozostałych sprawach ingerencja władz państwowych może jedynie uzupełniać pracę organów samorządowych czy towarzystw turystycznych, którym należy
poddawać inicjatywę, subwencjonować ich pracę, ułatwiać ją przez odpowiednie
zarządzanie administracyjne i kontrolować ich działalność (Orłowicz 1919a).

Postulował też utworzenie Państwowej Rady Turystycznej, która scentralizowałaby całokształt prac państwa i towarzystw dla rozwoju turystyki w Polsce.
Na szczeblu regionalnym zdaniem Orłowicza powinny powstać prowincjonalne rady turystyczne „ przy udziale reprezentantów władz prowincjonalnych, państwowych i autonomicznych (np. izby handlowe, magistraty głównych miast) ” (Orłowicz 1919a). Postulatu Orłowicza utworzenia Państwowej
Rady Turystycznej nie udało się zrealizować w okresie międzywojennym,
choć prace nad jej powołaniem były zaawansowane, a jej pierwsze posiedzenie
miało się odbyć we wrześniu 1939 r. Analizując koncepcje Orłowicza sprzed
niemal 100 lat, nie sposób nie dostrzec, że zakres i wykonanie części z nich jest
wciąż aktualne.
Reskryptem Ministerstwa Robót Publicznych z 3 marca 1924 r. w urzędach
wojewódzkich powołano jednoosobowe referaty turystyki. W 1925 r., dzięki
m.in. staraniom Mieczysława Orłowicza, przy Ministerstwie Robót Publicznych powołano Międzyministerialną Komisję Turystyczną, w której skład
weszli delegaci ówczesnych ministerstw: Handlu i Przemysłu, Kolei, Oświaty,
Robót Publicznych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych,
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Generalnej Dyrekcji Służby
Zdrowia i Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów (Orłowicz 1925). Komisja
była organem porozumiewawczym ministerstw zainteresowanych rozwojem
turystyki, a jej członkowie zbierali się 3–4 razy w roku (Orłowicz 1938). Komisja zawiesiła działalność w 1928 r., z chwilą powołania w dniu 17 października
1928 r. przez ówczesnego premiera Kazimierza Bartla Międzyministerialnej
Komisji do Zbadania Zagadnień Turystyki. Komisji przewodniczył wiceminister skarbu Stefan Starzyński, od 1934 r. prezydent Warszawy, a sekretarzem
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i koordynatorem prac był Mieczysław Orłowicz. Komisja funkcjonowała do
1931 r. W jej skład wchodziły cztery podkomisje problemowe: organizacyjna,
propagandowo-wydawnicza, hotelowa i komunikacyjna. Podkomisji Propagandowo-Wydawniczej przewodniczył Orłowicz. Efektem prac Komisji było
opracowane przez Mieczysława Orłowicza Sprawozdanie Komisji Międzyministerialnej… wydane drukiem nakładem Ministerstwa Skarbu (Sprawozdanie
Komisji Międzyministerialnej…). Był to raport, w którym podkreślono znaczenie turystyki jako ważnego elementu gospodarki narodowej (Jackowski
2010). W załączniku do sprawozdania zamieszczono projekt uchwały Rady
Ministrów o utworzeniu Polskiego Urzędu Turystycznego; przez wyodrębnienie Referatu Turystyki w Ministerstwie Robót Publicznych i złączenie go
z agendami istniejącymi w innych ministerstwach zajmującymi się sprawami
turystyki. Zarówno projekt uchwały, jak i całe opracowanie nie wzbudziło jednak zainteresowania ówczesnego premiera Walerego Sławka.
Pomimo problemów finansowych Referat Turystyki przy Ministerstwie
Robót Publicznych wydał wiele przewodników, map i plakatów, które pokazywały walory turystyczne Polski. Referat Turystyki udzielił także subwencji
na budowę schronisk turystycznych: na Hali Gąsienicowej, na Stożku, w Sławsku, w Worochcie i w Czarnohorze, a także budowę domów wycieczkowych
w Zakopanem i Pucku. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie otrzymało od referatu subwencje na naprawę i oznakowanie szlaków oraz zaopatrzenie schronisk (Orłowicz 1925).
Po likwidacji Ministerstwa Robót Publicznych w 1932 r. opiekę nad turystyką na szczeblu centralnym przejęło Ministerstwo Komunikacji (Dudek
2008). Mieczysław Orłowicz pracował w tymże ministerstwie od 1 lipca 1932 r.
do wybuchu II wojny światowej, pełniąc funkcję kierownika Referatu Organizacyjnego i kierownika archiwum fotografii w Wydziale Turystyki (Kowalik 2009). Wydział Turystyki dysponował znacznie większym budżetem
w porównaniu do Referatu Turystyki, a także wykwalifikowanym personelem, co pozwoliło „ na bardzo intensywną działalność wydawniczą, propagandową i inwestycyjną ” (Orłowicz 1938). W 1935 r. pod patronatem Ministerstwa Komunikacji powstała Liga Popierania Turystyki (LPT), w której skład
weszło 14 przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń oraz 24 przedstawicieli
zainteresowanych ministerstw oraz samorządów terytorialnych (Lewan 2004).
Do głównych zadań Ligi Popierania Turystyki należała m.in.:
328

Franciszek Mróz

organizacja i krzewienie turystyki masowej przy pomocy «pociągów popularnych»
kursujących do atrakcyjnych turystycznie regionów Polski, inwestycje dla potrzeb
turystyki masowej, tworzenie i wspieranie lokalnych organizacji popierania turystyki, akcja propagandowa na rzecz turystyki oraz szkolenie personelu obsługi
ruchu turystycznego (Orłowicz 1919b; Dwa lata Ligi… 1937).

W ciągu czterech lat funkcjonowania Liga Popierania Turystyki wybudowała
m.in. kolej linową na Kasprowy Wierch, kolej linowo-terenową na Górę Parkową w Krynicy, kolej linowo-terenową na Gubałówkę, Dom Turystyczny
w Sławsku, hotel turystyczny w Augustowie, uruchomiła w wielu miastach
biura informacji turystycznej, wydawała mapy, broszury i foldery oraz zajęła
się organizacją turystyki religijnej. W 1936 r. utworzyła Komisję Studiów
Ligi Popierania Turystyki. Komisja ta współpracowała ze Studium Turyzmu
utworzonym w 1936 r. przez Stanisława Leszczyckiego w Instytucie Geograficznym UJ. Działalność Studium Turyzmu była w poważnym stopniu finansowana przez Ligę (Jackowski, Sołjan, Bilska-Wodecka, Liro 2015).
Mieczysław Orłowicz brał również udział w powstaniu Związku Polskich
Towarzystw Turystycznych. Powołano go w trakcie II Zjazdu Delegatów
Polskich Towarzystw Turystycznych, który odbył się w dniach 2–3 kwietnia 1927 r. w Warszawie. Jego celem było popieranie turystyki w kraju i za
granicą oraz krajoznawstwa za pośrednictwem należących do niego wówczas
17 towarzystw i organizacji turystyczno-krajoznawczych i sportowych (Statut
Związku… 1935). Związek rozwiązano w 1937 r.
Warto również podkreślić działalność Mieczysława Orłowicza w innych
radach działających w ramach ministerstw II Rzeczypospolitej. W 1919 r.
został on członkiem Rady do Spraw Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej (RdSWFiKC), którą powołano przy Ministerstwie Zdrowia Publicznego.
Na jednym z posiedzeń w 1921 r. postulował, aby w rozwój sportu wiejskiego
włączyła się tamtejsza straż pożarna oraz ustanowieni instruktorzy wędrowni.
Propozycja ta nie została jednak zrealizowana (Małolepszy 2005). Po likwidacji Rady do Spraw Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej, w 1925 r. Mieczysław Orłowicz został członkiem Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego (RNWFiPW), którą Rada Ministrów powołała
przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. W latach 1919–1935 był także delegatem Ministerstwa Robót Publicznych, a następnie Ministerstwa Komunikacji
do Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
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Orłowicz, jako kierownik Referatu Turystyki w Ministerstwie Robót
Publicznych, brał udział w trzech ankietach, które zostały przeprowadzone
głównie z inicjatywy tegoż ministerstwa. Pierwszą przeprowadzono w dniach
22–24 listopada 1919 r. i dotyczyła ona rozwoju Zakopanego i ośrodków letniskowych na Podhalu. Jej celem było – jak zapisał Orłowicz – wysłuchanie „ opinii, życzeń i poglądów wszystkich zainteresowanych rozwojem Zakopanego,
władz, instytucji, stowarzyszeń i osób, tak miejscowych, jak zamiejscowych ”
(Orłowicz 1920c). Jego słowa zapisane we wstępie do tego dokumentu świadczą
o tym, jak bardzo zależało mu na rozwoju miasta i ośrodków podhalańskich:
Przy rozwoju Zakopanego i moralnie, i finansowo współdziałać muszą najrozmaitsze czynniki, władze państwowe i autonomiczne, centralne, powiatowe, gminne,
właściciele hoteli i pensjonatów, towarzystwa kulturalne, turystyczne i narciarskie,
artyści, literaci, uczeni, prasa, wreszcie całe społeczeństwo. Do pracy potrzeba
przede wszystkiem jednej rzeczy – umiłowania Zakopanego. Tego zaś brak wielki
(Orłowicz 1920c).

W dniach 7–9 października 1927 r. w Gdyni odbyła się druga ankieta, której inicjatorem był m.in. Orłowicz. Dotyczyła ona planu rozwoju polskiego
wybrzeża morskiego, a protokół z niej opracował również Orłowicz (Orłowicz 1928).
Trzecia z ankiet dotyczyła Karpat Wschodnich i została przeprowadzona
w dniach 29–30 maja 1931 r. z inicjatywy Ministerstwa Robót Publicznych,
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Związku Polskich Towarzystw
Turystycznych. Orłowicz wspólnie ze Stanisławem Lenartowiczem opracowali
protokół ankiety, która obejmowała w sumie kilkanaście referatów podzielonych na 7 grup głównych: ochrona przyrody, sprawy turystyki, zdrojowiska
i uzdrowiska, zagadnienia komunikacyjne, sprawy Huculszczyzny, myślistwo
i rybołówstwo oraz postulaty lokalne (Orłowicz, Lenartowicz 1932). Wszystkie
trzy protokoły z ankiet są niezwykle cennymi źródłami do badań przestrzeni
turystycznej w Tatrach i na Podhalu, na Pomorzu i w Karpatach Wschodnich
na początku XX w.
Mieczysław Orłowicz był również uczestnikiem ankiety dotyczącej rozwoju sieci kolejowej w Polsce, którą zwołano z inicjatywy Ministerstwa Robót
Publicznych. Brał udział w obradach jako delegat Towarzystwa Tatrzańskiego,
„ zabierając głos dwukrotnie ” i zwracając uwagę, że plan rozwoju linii kolejowych w Polsce „ nie uwzględnia potrzeb ruchu turystycznego i interesów
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zdrojowisk i letnisk, i że powinien być uzupełniony w ten sposób, aby ważne
stacje turystyczne i zdrojowiska, jak Ojców, Busko, Bodzentyn (u stóp Gór
Świętokrzyskich), Wisła, Zawoja, Dukla itd. uzyskały połączenia kolejowe, aby
pomyślano o połączeniu z Polską Spisza i Orawy, a wreszcie wyprostowano
kilka linji okrężnych ” (Orłowicz 1919b). Pokłosiem przeprowadzonej ankiety
jest interesujące opracowanie Orłowicza Plany nowych linji kolejowych a postulaty turystyki. Postulował on w nim budowanie nowych linii kolejowych na
terenie dawnego Królestwa Kongresowego (z Olkusza przez Ojców do Krakowa; z Kielc do Mędrzechowa nad Wisłą; z Wierzbnika do Bodzentyna), linii
kolejowych na terenie dawnej Galicji (z Nowego Targu do Szczawnicy; z Wieliczki przez Myślenice do Mszany Dolnej; z Limanowej do Kłaja; z Majdanu do
Niska; z Nowego Targu do Roztoki), a także krótkich linii kolejowych: z Ustronia do Wisły; z Krakowa do Mnikowa; z Jeleśni do Korbielowa; z Makowa do
Zawoi; z Trzciany przez Chyżne, Jabłonkę, Podwalik, Rabę Wyżną do Chabówki; z Jurgowa do Białej Spiskiej; z Nowego Sącza do Muszyny; z Podczerwonego przez Chochołów, Witów, Kościelisko do Zakopanego; z Bochni przez
Wiśnicz do Lipnicy Murowanej; z Przybówki przez Krosno do Dukli (Orłowicz 1919b).

Działalność w zakresie propagandy turystycznej
Propaganda turystyczna była jednym z kluczowych postulatów podnoszonych
przez Orłowicza w jego przemówieniach, artykułach i opracowaniach. We
wspomnianym już dokumencie Organizacja rozwoju turystyki i sportu w Polsce
zachęcał do „ wydania ogólnego przewodnika turystycznego po ziemiach Polski w granicach państwowych, wzorowanego układem na podobnych wydawnictwach zagranicznych (np. Baedacker) ”, a także wydawania w językach
obcych tomów przewodników i broszur reklamowych po Polsce, „ wydawania tygodnika poświęconego turystyce i krajoznawstwu w Polsce, jakim przed
wojną była «Ziemia», wydawana przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze ”,
„ propaganda słowna za pośrednictwem odczytów ilustrowanych obrazami
świetlnymi ”, gromadzenie fotografii walorów turystycznych, „ rozwieszanie
w poczekalniach i restauracjach kolejowych powiększonych fotografii pięknych widoków Polski z podpisami w kilku językach europejskich ”, urządzanie
wystaw fotograficznych krajobrazu polskiego, „ wydawanie afiszów reklamoWkład Mieczysława Orłowicza w rozwój …
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wych dla pojedynczych stacji turystycznych i zdrojowisk ”, „ wydawanie serii
pocztówek z widokami piękniejszych miejscowości państwa, wydawanie albumów z takimiż widokami i podpisami w różnych językach europejskich ” oraz
„ wydawanie kalendarzy poświęconych turystyce polskiej ” (Orłowicz 1919a).
Propaganda turystyki i organizacja ruchu turystycznego w odrodzonej Polsce
zdaniem Orłowicza powinna być wspierana przez rząd, a także „ inicjatywy
prywatne ” – tak aby „ ruch ten rozwinął się najrychlej, by ogarnął szerokie
masy ” (Orłowicz 1919a).
Pomimo pełnienia wielu obowiązków, w okresie międzywojennym Mieczysław Orłowicz kontynuował działalność publicystyczną. W tym czasie (1918–
–1939) opracował ponad 60 przewodników oraz uczestniczył w wydawaniu broszur propagandowych i fotografii walorów turystycznych w Polsce. Część jego
przewodników ukazała się w języku angielskim, francuskim, holenderskim,
niemieckim i węgierskim. W latach 1920–1924 był autorem cyklu wydawniczego
przewodników w serii „ Polska Biblioteka Turystyczna ” wydawanego z subwencji Ministerstwa Robót Publicznych w Warszawie. W ramach tej serii, w opracowaniu Orłowicza opublikowano 13 przewodników: Ilustrowany przewodnik po
Poznaniu (Orłowicz 1920a), Ilustrowany przewodnik po Poznańskiem (w graniach sprzed traktatu wersalskiego) (Orłowicz 1920b), Jarosław. Jego przeszłość
i zabytki (przewodnik ilustrowany) (Orłowicz 1921a), Ilustrowany przewodnik po
Spiszu, Orawie, Liptowie i Czadeckiem (Orłowicz 1921b), Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii (Orłowicz 1923), Ilustrowany przewodnik
po Chełmnie i Świeciu (Orłowicz 1924a), Ilustrowany przewodnik po Grudziądzu (Orłowicz 1924b), Ilustrowany przewodnik po Lwowie (Orłowicz 1924c),
Przewodnik po Polsce (Orłowicz 1924d), Ilustrowany przewodnik po województwie Pomorskiem (Orłowicz 1924e), Ilustrowany przewodnik po woj. Śląskiem
(Orłowicz 1924f), Ilustrowany przewodnik po Toruniu (Orłowicz 1924g) oraz
Ilustrowany przewodnik po Ziemi Kaszubskiej (Orłowicz 1924h).
Przewodniki opracowane przez Orłowicza wyróżniają się przejrzystością,
zwartością i praktycznością podanych informacji. Materiał informacyjny
do ich opracowania stanowiły jego własne notatki i obserwacje z podróży,
dostępna literatura geograficzna (m.in. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego; 16 tomów, 1881–1904), literatura turystyczna i krajoznawcza, a także
informacje zebrane „ drogą kwestionariusza, rozesłanego przez Ministerstwo
Robót Publicznych do magistratów miast i miasteczek ” i od księży probosz332
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czów, „ do których zwróciło się w tej mierze Ministerstwo Robót Publicznych ”
(Orłowicz 1924e). Przed opracowaniem każdego z przewodników Orłowicz
niekiedy kilkakrotnie odwiedzał opisywany region lub miejscowość, przemierzał szlaki proponowanych wycieczek. W Słowie od Autora do Przewodnika
ilustrowanego po województwie białostockim napisał:
Zaproszony przez Wojewodę gen. Stefana Pasławskiego do opracowania Przewodnika, odbyłem w lecie 1935 r. kilka wycieczek po najważniejszych terenach turystycznych województwa, w szczególności wycieczkę wodną po Kanale Augustowskim
i jeziorach Augustowsko-Suwalskich w miesiącu maju, wycieczkę automobilową po
całym województwie w lipcu, poza tym kilka wycieczek uzupełniających do ważniejszych miast i okolic województwa (Orłowicz 1937).

W opracowaniach przewodników Orłowicz kierował się stałym podziałem opracowania na dwie części: pierwszą – ogólną zawierającą wiadomości
z zakresu geografii, historii, historii sztuki, statystyki, ekonomii, etnografii,
archeologii, oraz drugą – szczegółową zawierającą opis poszczególnych miejscowości. Walory turystyczne o szczególnej wartości („ osobliwości pierwszorzędne ”) oznaczane były w jego przewodnikach dwoma gwiazdkami, zaś
walory mniejszej rangi – jedną. Dużą wartością tych opracowań dla ówczesnych turystów (i dla współczesnych analiz) były informacje praktyczne dotyczące dostępności i jakości bazy noclegowej oraz gastronomicznej, a także
funkcjonowania komunikacji kolejowej i autobusowej (Orłowicz 1937).

Działalność organizacyjna
Mieczysław Orłowicz posiadał wyjątkowe zdolności organizacyjne i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych – awaryjnych. Przy tym odznaczał
się wielką życzliwością, tolerancją i otwartością na ludzi (Turos 2000). Wrodzone zdolności organizacyjne przejawiały się nie tylko w trakcie setek wycieczek, które zorganizował, ale także w działalności na rzecz rozwoju turystyki,
krajoznawstwa i sportu w Polsce. W okresie międzywojennym był członkiem
wielu organizacji turystycznych i sportowych: Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego (1919–1950), Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1919–1950), Państwowej Komisji Ochrony Przyrody
(1919–1924), Polskiego Związku Pływackiego, Polskiego Związku Atletycznego
w Katowicach, Polskiego Touring Klubu, Związku Polskich Związków SporWkład Mieczysława Orłowicza w rozwój …
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towych, przewodniczącym Polskiego Związku Dziennikarzy i Publicystów
Sportowych oraz przewodniczącym Komisji Górskiej Odznaki Turystycznej
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W 1930 r. został członkiem honorowym
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Związku Polskich Związków Sportowych, a w 1935 r. członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (Kowalik 2009).
Był jednym z uczestników zjazdu założycielskiego Komitetu Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich, który odbył się 12 października 1919 r. w Krakowie. Głównym celem Komitetu było wysłanie reprezentacji na igrzyska
olimpijskie do Antwerpii w 1920 r. (ostatecznie Polska nie wzięła udziału
w tej sportowej imprezie ze względu na wojnę polsko-bolszewicką). Orłowicz
wszedł w skład tego Komitetu, który stał się zalążkiem Polskiego Komitetu
Olimpijskiego (Dudek 2007). W 1922 r. został sekretarzem, a latach 1925–1929
był wiceprezesem Związku Polskich Związków Sportowych. Brał również
udział w tworzeniu Polskiego Związku Kajakowego (był jego wiceprezesem),
a w 1925 r. zainicjował powstanie Polskiego Touring Klubu (Kowalik 2009).
W 1926 r. współorganizował Asocjację Słowiańskich Stowarzyszeń Turystycznych, która objęła Polskę, Czechosłowację, Jugosławię i Bułgarię. Zespół
ten wraz z Francją i Szwecją zainicjował założenie Międzynarodowej Unii
Alpinistycznej w Genewie (Orłowicz 1959). Był również współorganizatorem Wystawy Turystycznej Polski na Powszechnej Wystawie Krajowej, która
odbyła się w Poznaniu w 1929 r. (Orłowicz 1959).
Jak już wspomniano, w dniach 10–11 października 1919 r. Mieczysław
Orłowicz zorganizował w Krakowie I Polski Kongres Turystyczny, w którym
uczestniczyli delegaci wszystkich polskich towarzystw turystycznych, krajoznawczych i narciarskich, jakie funkcjonowały wówczas w Polsce. Był jego
sekretarzem i głównym referentem (Orłowicz 1925). W 1926 r. włączył się
w organizację II Polskiego Kongresu Turystycznego (w czasie którego powołano wspomniany już Związek Polskich Towarzystw Turystycznych). W 1929 r.
zorganizował Międzynarodowy Kongres Urzędów Turystycznych, który odbył
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Zakopanem, zaś w 1935 r. Konferencję
Międzynarodowej Unii Domów Wycieczkowych dla Młodzieży. Współpracował także z Naczelną Organizacją Polskiego Przemysłu Hotelowego i współredagował skorowidz hoteli w Polsce. Wspierał także ideę utworzenia sieci
schronisk młodzieżowych.
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Działalność konferencyjna i dokumentacyjna
Mieczysław Orłowicz wielokrotnie reprezentował Polskę na forum międzynarodowym, uczestnicząc w międzynarodowych kongresach i konferencjach
turystycznych: w Jugosławii, na Węgrzech, w Hiszpanii, Francji i w Niemczech. W latach 1927–1939 brał udział w Międzynarodowych Konferencjach
Urzędów Propagandy Turystycznej (w 1929 r. zorganizował takie spotkanie
w Polsce). Od 1924 r. reprezentował Referat Turystyki w Conseil Central du
Tourisme International (CCTI) – Międzynarodowej Centrali Rady Turystycznej w Paryżu, a od 1925 r. w zjazdach Aliance Internationale du Tourisme (AIT)
– ówcześnie największej organizacji turystycznej na świecie (Orłowicz 1959).
W dniach 7–13 września 1936 r. uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie
Domów Wycieczkowych dla młodzieży w Kopenhadze (Orłowicz 1936).
Orłowicz zainicjował też akcję gromadzenia fotografii walorów turystycznych w Polsce. W Ministerstwie Robót Publicznych założył archiwum fotografii, które reprodukowano w przewodnikach turystycznych i artykułach
reklamowych o Polsce. W latach 1929–1939 kierował 30 „ urzędowymi ” objazdami dla fotografów w wybranych województwach Polski. O efektach jego
pracy w zakresie gromadzenia zbiorów fotograficznych świadczyć może liczba
egzemplarzy, które zaczęto gromadzić od 1926 r. – w 1939 r. było ich już 30 000
(Orłowicz 1959). Podczas II wojny światowej część zdjęć z archiwum przeniósł
do swojego mieszkania przy ul. Puławskiej w Warszawie. Niestety, zbiory te,
podobnie jak wiele jego notatek i prac, zostały zniszczone w trakcie powstania
warszawskiego (Czarnowski 2011).

Zakończenie
Przeprowadzone rozważania pozwoliły wskazać na ogromny wkład Mieczysława Orłowicza w rozwój oraz promocję turystyki i krajoznawstwa w okresie
II Rzeczpospolitej. Analizując jego projekty i plany w zakresie organizacji turystyki, obsługi ruchu turystycznego oraz rozbudowy bazy turystycznej, śmiało
można stwierdzić, że wyprzedzał on czasy. Był człowiekiem dalekowzrocznym,
wizjonerem o nieprzeciętnych zdolnościach organizacyjnych i kierowniczych,
a przede wszystkim kochającym Polskę – wędrówki po ojczystej ziemi, poznawanie jej przyrody, zabytków i mieszkańców. Jego działania co do rozwoju,
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popularyzacji i promocji turystyki, krajoznawstwa i sportu w niepodległej Polsce budzą podziw. Dla współczesnej grupy naukowców podejmujących badania z geografii turyzmu i geografii turystycznej słowa Mieczysława Orłowicza
mówiące o poznawaniu przestrzeni turystycznej powinny być ważnym drogowskazem do działań. Podkreślał on bowiem: „ wychodziłem z założenia, że
turystyki nie uczy się przy zielonym stole, ani w sali wykładowej, ale w terenie,
chociażby na wycieczkach podmiejskich ” (Orłowicz 1970).
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Lukniš Michał 156, 159 – 161, 163,
166, 167, 169, 172 – 177, 180
Lutosławski Wincenty 296 – 298

Łomniewski Kazimierz 88
Łopatto Janusz 193, 204
Łotocki Józef 223, 234
Łoziński Walerian 48, 58
Łukaczyński Julian 214, 227
Łukaszewicz Józef 112

Machnicki (pseud.) zob. Paszyński
Janusz
Maciąg Józef 265
Maciejewska Beata 126
Macińska Wiktoria 116
Majerski Stanisław 185, 186, 189,
198, 202
Majewski Erazm 310
Majski Iwan 316
Makowski Andrzej 263
Malicki Adam 66, 88, 123, 124
Malik K. 171
Maloch M. 171
Małolepszy Eligiusz 326, 329
Marchacz Władysław 58

Marciniak Marek 53
Markowska-Polkowska
Wanda 68
Marszał Tadeusz 66
Martinek Jiři 145 – 148, 151,
152, 156, 161, 164 – 168, 170 – 172,
174, 179
Martinek M. 146 – 148, 151, 164
Martinka Jozef 156, 162, 163, 166
Martonne Emmanuel, de 168,
169, 172, 174, 176, 178, 179, 299
Marvey S. M. zob. Jedlicki
Marian
Mařiková V. 165
Masaryk Tomáš 146, 149
Mastalerz Kazimierz 265
Matějko A. 171
Matiegky J. 167
Matlovič René 5, 155 – 184
Matlovičová Kvetoslava 156
Mázorová H. 156, 165
Mazur Cezary 202, 204
Mazúr Emil 160, 166, 177
Meitzen August 311
Melnicka Paulina 201
Miąso Józef 115
Michalak Marek 110
Michalczyk Jadwiga 112, 113,
117, 118
Michno Anna 133
Migacz Władysław 191, 192,
198, 203
Mikołaj Mikołajewicz
Romanow 21, 286
Mikołajczyk Stanisław 266
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Mikovini S. 163
Mikulski Zdzisław 52
Milata Władysław 58
Milatowa Stanisława 227
Misiniec Stefan 282
Mjartan J. 165
Mochnacki Rodion 88, 191
Mokrzecki Lech 112
Morawski Kazimierz 30
Mordawski Jan 201
Moschelesová Julia 178, 179
Mrowiec Tadeusz 268
Mróz Franciszek 6, 319 – 338
Mścisz Michał 83
Mucke Ernest zob. Muka Arnošt
Muka Arnošt 313
Mušinka M. 171

Nakielski Henryk 267
Nałkowski Wacław 45, 120, 288
Navarová V. 166
Nechay Wiktor 77
Nenička Augustin 166
Niederle L. 167
Niemcówna Stanisława 79, 83,
118, 198
Niemierowska-Szczepańczyk
Bożenna 116
Niewiarowski Władysław 53
Nikoleizig Hanna 204
Norwid Cyprian Kamil 309
Novák Vladimir J. 165
Nowacki Roman 202
Nowacki Tadeusz Wacław 115
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Nowak M. 193, 199
Nowak-Ferdhus Elżbieta 189
Nowakowski Stanisław 43, 44, 53,
55, 56, 58, 77, 88, 312
Nowicki Franciszek 268, 271

Odlanicki-Poczobutt Michał 85
Okołowicz Wincenty 204
Olszewicz Bolesław 47, 73, 77, 88
Ołpińska-Warzechowa Kazimiera 52
Orłowicz Michał 321
Orłowicz Mieczysław 6, 221, 222,
224, 227, 231, 319 – 338
Orłowicz z Krasickich Emilia 321
Ormicki Wiktor Rudolf 47, 52,
58, 60, 66, 68, 73, 76, 77, 85, 88,
89, 285
Ostrowski Jerzy 6, 77, 185 – 210
Ostrowski Wiesław 194, 199, 202

Pacyna Remigiusz 199
Paderewski Ignacy Jan 30, 288
Pajewski Janusz 30
Palacký František 145, 147
Palacký Jan Křitel Kašpar 141,
142, 145, 146, 157, 158, 163,
167, 168
Palmowski Tadeusz 4
Papik M. 177
Partsch J. 160
Pasławski Jacek 189, 198
Pasławski Stefan 333
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Paszyński Janusz 263, 264, 278
Pawlak Janina 190
Pawlak Władysław 190, 191,
193 – 196, 198, 201
Pawłowski Stanisław 44, 45,
48, 53 – 55, 57, 58, 60, 65, 66,
68, 72, 73, 79, 83, 85, 88, 89,
105, 111, 124, 125, 170,
296, 298
Pätoprstý F. 165
Penck Albrecht 167, 178
Peretiatkowicz Antoni 68
Perfecki E. 171
Petrenko I. 166
Pętkowska Zofia 116
Pettian J. 163
Pettko J. 163
Pfeffer Rudolf 296
Piasecka Janina 189
Pietkiewicz Stanisław 47, 58, 79,
88, 192, 197, 199, 203
Piłsudski Józef 287
Piszczkowski Tadeusz 35
Plesnik B. 168, 177
Plit Florian 126
Plitz Erazm 30
Pobóg-Malinowski
Władysław 34, 35
Podlewski Stanisław 277
Podłęska Maria 227
Pohl J. 167
Pol Wincenty 44, 122, 157
Polaczkówna Maria 198
Polakovič Dominik 166, 177
Polechoński Piotr 106

Polla B. 173
Polonyówna Stanisława
zob. Milatowa Stanisława
Popławski Antoni 113
Popławski Ludwik 20
Popławski Tadeusz 268
Porożyński Henryk 117
Potocki Ignacy 113
Poznański Karol 115
Praczyński Aleksander 213
Prinz Gyula 161, 166, 169
Přikryl L. V. 163
Pruchnik Józef 323
Przemyślidzi 143
Przyłuska-Brzostek Marta 35
Przyłuski Ludwik 201, 202
Ptaszycka-Jackowska Danuta 84

Racinowki Roman 134
Ratajski Lech 193, 196, 203, 204
Ratzel Friedrich 145, 169,
173, 178
Reclus E. 169
Rehman Antoni 44, 122,
158, 160
Rewieńska Wanda 66
Richling Andrzej 45
Richthofen Ferdinand 145, 161,
167, 169, 178
Ritter Carl (Karl) 144, 145, 157,
159, 163, 169, 178
Rodzoś Jolanta 191, 192
Romanow W. 47, 243, 250
Romer Edmund 289, 290, 316
indeks osobowy
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Romer Eugeniusz 6, 9, 10, 14,
35, 43 – 48, 51, 52, 54, 55, 59, 68,
79, 88, 89, 114, 124, 132, 150, 185,
189, 190 – 192, 195, 200 – 203, 275,
281 – 305
Romer Henryk 289
Romerowa z domu Körtvélyessy
Irena 290
Roszko Ludmiła 53
Rozwadowski Jan 30
Rożak Marek 194, 201
Różycki Stefan Zbigniew 88, 266,
268, 271
Rudnicki (Rudnyckyj) Stefan 32,
171, 295
Rühle Edward Wilhelm 77, 88,
262 – 268, 271, 273, 275 – 277
Rydz Eugeniusz 4
Rykała Magdalena 119
Rzepkowski Arkadiusz 247

Sabol M. 162
Sadowski Henryk 268
Sanuel O. 159
Sawicki Ludomir 43, 44, 46 – 49,
51, 55, 58, 77, 79, 83, 87 – 89, 160,
169 – 171, 178, 185, 186, 190, 191,
200, 202
Schidlay E. 159
Seyda Marian 30
Sikorski Jarosław 202
Sikorski Saturnin 312
Sikorski Władysław 316
Silnický Karol 166
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Simche Zdzisław 66, 67
Simony Friedrich 157
Siudak Michał 300
Siwek Tadeusz 5, 141 – 154
Siwicka Anna 201
Siwicki Michał 199, 201
Skarga-Dobrowolski Wiktor 11,
12, 21, 26, 27
Skiba Maria 201
Skirmunt Konstanty 30
Skoczylas Janusz 55
Skorek Henryk Władysław 116
Sławek Walery 328
Słowik Halina 193
Słowik Jan 201
Smetana J. 177
Smęda Zofia 4
Smith Antony D. 197, 110
Smoleński Jerzy 43, 44, 47, 48,
50, 51, 55, 58, 60, 62 – 64, 68, 71,
73, 75, 83, 85, 88, 119, 213, 214,
221, 224, 236
Smosarski Władysław 53, 58
Sobański Władysław 30
Sobczyński Eugeniusz 83, 265,
266, 268, 271, 273
Sobczyński Marek 4, 53, 105 – 140
Sołjan Izabela 5, 6, 9, 43 – 104, 131,
211 – 239, 329
Sołoduszkiewicz Barbara 201
Sóbányi J. 160
Spallek Waldemar 202
Spustek Irena 47
Srokowski Stanisław 47, 52, 53,
60, 77, 83, 133
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Stadion-Warthausen Franz 293
Starzyński Stefan 327
Staszic Stanisław 122
Staszewski Józef 45, 48
Stefański Z. 227
Stefczyk Franciszek 298
Stenz Edward 83
Stojańska L. 227
Strömpl G. 160
Strzyżewski Stanisław 268
Styś Wincenty Ignacy 244
Suboczowa Maria 53
Sujkowski Antoni 43, 44, 46,
52, 58, 77, 88, 89, 118, 132
Sujkowski Zbigniew 276
Sulimierski Filip 243
Sykulski Leszek 14
Szabó J. 159
Szafer Władysław 315
Szaflarski Józef 88, 192, 203, 277
Szaniawska Lucyna 189
Szczepkowski Marek 134
Szederkényi T. 162
Szeptycki Andrzej 296
Szewczyk Zenon Piotr 253
Szkurłat Elżbieta 113
Szostak Edward 222, 227
Szulc Kazimierz 52
Szulc Stanisław 268
Szumański Jerzy 263, 264, 272,
274, 278
Szumański Mieczysław Leon
Ludwik 262–264, 267–274, 277, 278
Szumański Teofil 46, 79, 186, 188,
190, 203

Szymanek Antoni 191, 201
Szynkiewicz Ewa 189

Śleszyński Przemysław 4
Ślusarczyk Kazimierz 265, 268
Śmieciński Czesław 268, 269
Śmigły-Rydz Edward 272
Śniadecki Jan 121
Świętek Agnieszka 199
Świętosławski Wojciech 295

Šima Anton 161, 166, 167, 177
Šimo Eduard 166, 177
Štefánek Anton 169, 172
Štúla František 156, 161, 168,
174, 175
Štúr Dionýz (Dieneš) 158, 162, 176
Štúr Ludovít 158, 159
Švambera Václav 141, 142,
145 – 147, 149, 151, 163, 169, 174

Taborska Małgorzata 45
Tajták L. 156, 163, 177
Terenkoczy Bogdan 194
Tešedik S. 163
Thun Stanisław 266
Tomaszewska Małgorzata 263
Tomaszewski Stanisław 11 – 13, 16,
17, 19, 28
Toporcer F. 165
Tracz Mariola 114
Trávniček D. 178
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Trnovský M. 164
Tumliř B. 171
Turos Lucjan 322, 333
Turzák Martin 166
Twardowski Stanisław 268, 269
Tworzydło Stanisław 292
Tyc Halina 201
Tyski Stanisław 263, 266

Uhlig Viktor 176
Uhorczak Franciszek 60, 85,
88, 198
Umiastowski Roman 68, 69

Vácha Z. 148 – 150
Vass D. 166
Verešik Ján 166, 177
Vidal de la Blache Paul 170, 177, 178
Vitašek F. 162
Volko-Starohorský Ján 162
Vyskočilová Viera 166

Waciński A. 60
Wacław II 143
Wacław III 143
Wakar Włodzimierz 11, 12, 21,
24, 25, 29
Walczak T. 198
Walczak Wojciech 88, 192, 203
Walewski Władysław 243
Wapiński Roman 13, 30
Wasilewski Leon 132
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Wasiuta Olga 300
Wąsowicz Józef 68, 70, 88, 133,
186, 190-192, 195, 197, 198, 200
Weimer Herman 291
Werniński Henryk
(pseud.) zob. Olszewicz Bolesław
Wers Robert 202
Wieczorek Marzena 202
Wielopolski Aleksander 114
Wierzbowski Henryk 265
Wilczyńska-Wołoszyn
Maria M. 198, 202
Wilczyński Witold 6, 121,
281–305
Wilgat Tadeusz 85, 88, 214,
221–224, 227, 236
Wilson Thomas W. 34, 35, 287, 291
Winid Bogodar 203, 204
Winid Walenty 48, 66, 77
Wiśniewski Tadeusz 86
Włoskowicz Wojciech 243,
245, 246
Wojciechowski Mieczysław 40
Wojtanowicz Józef 122
Woldřich J. N. 167
Wroczyński Ryszard 115
Wrona Jerzy 48
Wroniak Zdzisław 37
Wrzosek Antoni 53, 58, 60, 61, 66,
85, 88,133, 192, 203, 307, 308, 312
Wuttke Gustaw 88, 117, 120,
195, 196
Wyderko Kazimierz 268
Wyrwicz Karol 112, 113
Wysłouch Bolesław 18
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Zaborscy 307, 308, 310, 311, 313
Zaborska Maria
z d. Majewska 310
Zaborska Maria z d. Płońska 311
Zaborski Bogdan 6, 47, 52, 53, 58,
60, 61, 66, 79, 85, 88, 307-318
Zaborski Józef 310
Zaborski Wojsław 310, 311
Zaborski Zdzisław 311
Zaborski Ziemomysł
(Ziemowit) 310
Zadworna Helena 227
Zajchowska Stanisława 88
Zalewski F. 198
Zamoyski Jan 35
Zamoyski Maurycy 30
Zapałowski Andrzej 300
Zarychta Apoloniusz 66, 73
Zatko M. 161, 165, 166

Zatorski Michał 121
Zieliński Zygmunt 35
Ziembiński Norbert 265
Zierhoffer August 60, 68, 77, 88,
221, 224
Zimowski Stanisław 119
Znaniecki Florian 309
Zwierz Stanisław 66
Zych Wacław 268

Żabko – Potopowicz Antoni 68
Żebrowski Oskar 11 – 15, 19, 28
Żeligowski Lucjan 273
Żerko Józef 112
Żółtowski Jan 30
Żyszkowska Wiesława 198

Žudel J. 156, 161, 167, 172, 173, 175
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