Instytut

Bałtycki

w Toruniu

CELE I ORGANIZACJA INSTYTUTU
Instytut Bałtycki ma za cel naukowe badanie zagadnień pomorskich i bał
tyckich z uwzględnieniem potrzeb polskiej racji stanu.
Instytut realizuje swoje zadania przez:
1. Gromadzenie i utrzymywanie w ewidencji materjalów naukowych,
odnoszących się do Pomorza i wybrzeża bałtyckiego.
2. Wydawanie z tego zakresu dzieł i rozpraw naukowych oraz książek
.
o użyteczności powszechnej.
3. Informowanie o wynikach badań zainteresowanych czynników rządo
wych, naukowych, gospodarczych i społecznych.
4. Organizowanie i utrzymywanie pracowni, bibljo~ek i zbioró~, ~opierających działalność naukową w zakresie zagadnień pomorskich 1 bał
tyckich.
fi. Urządzanie zjazdów, odczytów, wykładów, kursów i zebrań dyskusyjnych.

A.

B.

C.

D.
E.

Organizacja Instytutu Bałtyckiego przedstawia się w następujący sposób:
Instytutu Bałtyckiego jest \Valne Zgrom~enie członków
Instytutu Bałtyckiego, które zgodnie z § § 21, 22, 23 Statutu, działa jako
władza zwierzchnia i m. i. wybiera Kuratorjum, Zarząd oraz Komisję
Rewizyjną, zatwierdza roczne zamknięcia rachunkowe i przyjmuje preliminarz budżetowy, uchwalony przez Kuratorjum.
Kuratorjum na podstawie § 27 Statutu powołuje Dyrektora oraz czuwa
nad całokształtem działalności Zarządu.
Zarząd, jako naczelny organ wykonawczy Stowarzyszenia, załatwia wszyst.
.
.
kie sprawy administracyjne i fina:isow_e.
Dyrektor (powołany przez KuratorJum 1 ~ędącr ~zlonk1~m Zarządu) kteruJe,
zgodnie z § 34 Statutu, stroną naukową 1 adm1mstracyJną całego Instytutu.
Komisje facho,Ye, ,v których ogniskuje się praca naukowa, powoływane
są na podstawie § 12 Statutu.
Naczelną władzą

PAM:IĘTNIK INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO
Organem Instytutu jest P am i ę t n i k I n s ty tu t u Il a ł t y c k i e g o.
Prace ogłaszane w Pamiętniku I. B. ukazują się w 5 serjach:
Ser j a Dominium maris - obejmuje publikacje oświetlające zagadnienie
dostępu do morza, jako problem gospodarczy Polski Odrodzonej.
Ser j a Balticum - obejmuje prace naukowe, dotyczące stosunków fizjograficznych, etnicznych i historycznych na pobrzeżu bałtyckiem, ze szczególnem
uwzględnieniem Polskiego Pomorza i Prus Wschodnich.
obejmuje referaty zgłaszane na NaSer ja Zjazdy Pomorzoznawcze ukowe Zjazdy Pomorzoznawcze, protokóły tych zjazdów oraz przeglądy dorobku
naukowego w dziedzinie zagadnień pomorskich i bałtyckich.
S e r j a Afonografje miast i wsi pomorskich.
• Ser j a Bibljograjja Pomorska.
Ko mis ja R ed a kcyj na Pa mi

ę

t n i k a I. B.

JUL]AN MAKOWSKI
Prof. Wytszej Szkoły Handlowej

FRANCISZEK BUJAK
Prof. Uniw. Jana Kazimierza
STANISŁAW NOWAKOWSKI
Prof. Uniw. Poznańskiego
X.STANISŁAW IWZIEROWSKI
Docent Uniw. Poznańskiego
ANTONI PERETIATKOTVICZ
Prof. Unhv. Poznańskiego
STANISZ.A W KUTRZEBA
Prof. Uniw. Jagiellońskiego
STANISŁA IV PONIATOWSKI
Docent Uniw. Warszawskiego

Redaktor Pamiętnika
JÓZEF BOROWIK
Dyrektor Instytutu Bałtyckiego

EUGENJUSZ ROMER
Prof. Uniw. Jana Kazimierza
MICHAŁ SIEDLECKI
Prof. Uniw. Jagiellońskiego
KAZIMIERZ TYMIENIEOKI
Prof. Uniw. Poznańskiego

Sekretarz Reda kej i
WANDA KWIECIŃSKA
Kier. Działu Wydawniczego I. B.

Dyrekcja Instytutu Bałtyckiego udziela ,nzelkich informacyj odnośnie działal
ności Instytutu, w szczególności w sprawach wydawniczych. Zapytania należy
kierować pod adresem: T o r u ń, ul. Żeglarska I.
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\V serji „Zjazdy Pomorzozna'll.:cze" Pami~tnika Instytutu
dotychczas ukazały się następujące zeszyty:

Bałtyckiego

,v

1. P r o b l e m n a r o d o o ś c i o w y n a P o m o r z u. Protokół II Naukowego Zjazdu Pomorzoznawczego oraz referaty:
B. Stelmachowskiej, J. Pastwy, B. Zaborskiego, A. Kleczkowskiego. Toruń 1!131, str. 130,
1 mapka, l wykres. Cena 5 zł.
2. S ta n po si ad a n i a z iem i n a Pomorzu. Z ag adn ie n i a hi st or y cz n e i praw n e. Protokół III Naukowego Zjazdu Pomorzoznawczego oraz referaty: K. Górskiego, X.A. l\Iańkowskiego, K. Jeżowej, A. Wojtkowskiego, R. Lu t ma n a, K. Kierskiego, A. Ok olow i cz a, A. Kot i u ż y ń ski ego. Toruń l!J3:3, str. 24+.
Cena 10 zł.
3. Osadnictwo polskie na Pomorzu. Pracazbiorowa,
zawierająca referaty: \V. St a n ie w i cz a, F. Dziedzic a,
\V. Bronikowskiego, \V. Hulewicza i S. l\Iant he y a, S. A n to n ie wskiego, A. St. Brody, J. Pon i a t o w s k i e g o, zgłoszone na IV Naukowy Zjazd Pomorzoznawczy. Toruń Hl3.\ str. 21G, 7 mapek, 7 wykresów i 1!l tabel.
Cena I o zł.
+. St a n posiada n i a ziem i n a Pomorzu. II. Z ag adn ie n i a geograficzne i gosp od arc ze. Protokół
IV Naukowego Zjazdu Pomorzoznawczego oraz referaty: S. Pa wł o w s k i e g o, 1\ I. K i e I c z e w s k i ej, B. Z a b o r s k i ego, A. \V r z osk a, \Y. \\'in id a. Toruń 1!}3;\ str. 254,
12 mapek i 1 mapa w kolorach. 10 tabel. Cena IO zł.

Liczby podane ,v tebcie tłustym drukiem ,v nawiac;ach ostrych
[] w rozprawach: S. Pawłowskiego, B. Zaborskiego,
i A. \V r z osk a oznaczają numer porządkowy dzieła w spisach
literatury na str. 124, 154, 176.
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Lista

uczestników

Porządek

obrad

PROTOKÓL OBIZ.\D
I.Część

w<;t~pna
Zagajenie, str. 29; \Vybc'ir Prczydjum Honprowego, str. 32.

29

Spravrnzdanie Sekretarza Komitetu \Vykonawczego . . . . .
Przygotowanie IV Naukowego Zjazdu Pomorzoznawczcgo,
str. 33; \Vykonanie uch wal poprzedniego Zjazdu, str. 34;
Organizacja Zjazdu i najbliższe zadanie, str. 35; Prace
Komitetu \\'ykonawczego, str. 3(i.
Przyjęcie porządku obrad

33

II.Czrść

A.

naukowa

37

38

Zagadnienia osadnicza-gospodarcze

Referat generalny rektora \V. St a n ie w i cz a: ,,ZagaJnienia osadnictwa na Pomorzu ze stanowiska gospodarczego"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dyskusja ogólna
Prof. \Yiktor Schramm, str. 38; Prof. Edward Taylor,
str. 46; Dr. Kazimierz Esden-Tempski, str. 48; Poseł J 6zcf
Poniatowski, str. 51; Naczelnik Jan Glębowicz, str. 52;
Prof. ,\dam Vetulani, str. 53; nr. Stefan Schmidt, str. 56;
Prof. Edward Taylor, str.58; Rektor\Vitold Staniewicz, str.59.
Dyskusja

szczegółowa

Polityka osadnicza
Inż. Franciszek Dziedzic, str. 62; Dr. Wiktor Bronikowski,
str. 65; Prof. Wiktor Schramm, str. 66; Prof. Edwar<l
Taylor, str. l>g; Naczelnik Konstanty Ccceniowski, str. 69;
Prof. Jerzy Smoleński, str. 70; Dyrektor Wacław Dykier,
str. 72; Poseł Augustyn Serożyński, str. 72; Poseł Zygmunt
Tcbinka, str. 73; Dr. Walenty \Vinid, str. 74; Prof. ..--\dam
lleydel, str. 75; Prof. Franciszek Bujak, str. 76.

38
38

62

6
2.

Rola eksportu w rolnictwie pomorskiem
Prof. Wiktor Schramm, str. 77; Dyrektor \Vacław Dykier,
str. 77; Poseł Józef Poniatowski, str. 78; Dr. \Valenty
Winid, str. 80.

3.

Warunki przyrodnicze, klimatyczne i glebowe rolnictwa
pomorskiego
Prof. \Viktor Schramm, str. ;;;o; Prof. Bogdan Zaborski,
str. 8 I; Poseł Józef Poniatowski, str. 81.

4. Zagadnienie spółdzielczości
Prezes \Vacła\v Hulewicz, str. 82; Dyrektor Jan Bielecki,
str. 84.
dyskusji nad zagadnieniami gospodarczo-osadniZamknięcie
czemi

B. Zagadnienia geograficzne
Referat generalny prof. S. Pa wł o ws kiego: ,,Osiedla
wiejskie na Pomorzu pod względem geograficzno-osadniczym i narodowościowym"

86

Dyskusja . . . . • . . . . .
I.

2.

Formy osadnictwa i kształty osiedli
Dr. Marja Kiełczewska, str. i'-(1; Prof. Bogdan Zaborski,
Prof.
str. 87; Dr. Kazimierz Esden-Tempski, str. i-i9;
Franciszek Bujak, str. qo.
Zagadnienia geoagrarne
Prof. \\'iktor Schramm, str. <JI; Dr. Antoni \\'rzosek, str. 93;
Inż. Franciszek Bąkowski,
Dr. \Valenty \Vinid, str. 95;

.
str. 97.
Streszczenie dyskusji (Prof. Stani-;ław PawlowskiJ
Zamknięcie zebrania naukowego
III. C z ę ś ć s p r a w o z d a w c z a
IV.

Część

or g a n i z a c y j n a

Pozdrowienia i depesze
Protokół III Kaukowego Zjazdu Pomorzoznawczego
............ .
Uchwały Zjazdu
\Vybór Komitetu \Vykonawczego . . . . . .
Zamknięcie Zjazdu (Prof. Stanisław Pawłowski, Prof. Jerzy
Smold1ski)

98
IOO
IOO
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102

103
105

105

REFERATY NAUKOWE
P a w ł o w s k i: Osiedla wiejskie na Pomorzu pod
geograficzno-osadniczym i narodowościowym
I. Występowanie osiedli w krajobrazie geograficznym . . .
Badania osiedli wiejskich, str. I Ir; Osiedla skupione na Pomorzu, str. II2; Osadnictwo rozproszone na Pomorzu, str. r q;
Typy układu pól, str. r 15.

S t a n i s

ł

a w

względem
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II. Stan posiadania ziemi pod względem narodowościowym . . . u8
Dotychczasowe publikacje, str. 118; l\Iapa A. Wrzoska, str. 118;
Przewaga własności. niemieckiej, str. II9; Stosunki narodoLiteratura,
wościowe wiei kiej własności ziemskiej, str. 121;
str. 124.
M ar j a Ki
Pomorzu

eł

Typy i rodzaje osiedli wiejskich na

c ze ws ka:

.

. .

.

. .

. .

.

.

. .

.
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. 125

Osadnict\\·o skupione, !-;tr. 125; Osadnictwo rozproszone, str. 126;
Osiedla parcelacyj nc, str. 127; Rozproszenie osiedli na Pomorzu,
str. 128.
B o g da n

Osiedla wiejskie Pomorza

Z ab or s ki:

I 2()

129
. . . . . .
I. Z przeszłości osadnictwa Pomorza
Obszary osiedlone w czasach przedkrzyżackich, str. 129; Kolonizacja na prawie niemieckiem, str. 130; Położenie wsi,
str. 131; Przeobrażenie i rozwój wsi w XIX wieku, str. 131.

II. Układ pól i kształt ·wsi

1 34

Typy układu gruntów, str. 134; Kształty wsi, str. 137; Owalnica i okolnica, str. 139; Ulicówka i widlica, str. 141; Przysiółek, str. 141; Rzędówka, str. 145; \\'ieś samotnicza i pustkowie, str. 145; \\"ieś dworska, str. 147.
lII. Typy granic i

układów

dróg

Granice użytków, str. 148; Granice gromad, str. 150;
dróg, str. r50; Literatura, str. 154.
,\ n to n i

\\' r z os e k:

\\"lasno~ć

ziemska na Pomorzu

Układ

według

r 57

narodowości

r57
I. Uwagi wstępne. Metoda
Cel pracy, str. 157; Metoda konstrukcji mapy i źródła, str. 157;
l\Iapa analityczna, str. 158; l\fapa syntetyczna, str. 158; Narodowa przynależność lasów, str. 159; Większe miasta, str. 160;
Uzupełnienia metodyczne, str. 161.

II.

Własność

ziemska a

163

narodowość

niemieckiej, str. 163;
polskiej
Różnice wynikające ze struktury gmin wiejskich i obszarów
<l w orskich, str. 164; Poróvrnanie zagadnienia własności ziemskiej z rozmieszczeniem narodowości mieszkańców, str. 165;
Porównanie stosunków własnościowych z rozmieszczeniem
jakości gleb, str. 168; Porównanie z plonami żyta z hektara,
str. 170; \Vłasność ziemska a gęstość zaludnienia, str. 170.
H.ozmicszczenie

własności

. . . . .
III. Wnioski
Literatura, str. 176.

. 171

8
W a 1 e n t y \V i n i d: \Vielka własność na Pomorzu po<l ,vzgl~dem
narodowościowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Wielkość i jakość wielkiej własności, str. 177; Przynależność
wielkiej własności, str. 178; \Vartość naturalna gospodarstw
polskich a niemieckich, str. I 82; Specjalizacja hodowlana
i uprzemysłowienie gospodarstw polskich a niemieckich, str. 183;
Wnioski niektóre, str. 183.

SPRA \\"OZJ)ANI.\ Z DZIAŁ.-\LKOŚCI NAUKO\\"EJ

J" ó

ze f Bien i as z: Przegląd działalności naukowej instytucyj
195
i osób biorących udział w badaniach pomorzoznawczych
Bibljografja i Bibljofilstwo, str. 195; Filologja, str. 195; .\rcheologja i Prehistorja, str. 19(,; Antropologja i Etnografja, str. 197;
Historja, str. 197; Wydawnictwa źródłowe, str. 197; Dzieje
floty polskiej, str. 198; ])zieje polskiej polityki bałtyckiej, str. 198;
Dzieje Zakonu I-i:rzyżackiego oraz Prus Królewskich i Książę
cych, str. 199; Dzieje stosunków kościelnych na Pomorzu,
str. 200; Historja wojskowości, st.r . 200; Dzjeje szkolnictwa,
str. 200; Dzieje miast, str. 201; Dzieje sztuki, str. 201; Geografja, str. 202; l\Iorfologja i krajobraz, str. 202; ,\ ntropogeografja, str. 202; Geograf ja gospodarcza, str. 202; Geograf ja
historyczna, str. 203; .Zagadnienia narodowościowe i polityczne,
str. 203; Stosunki gospodarcze i osadnicze, str. 204; Żegluga
morska, porty i handel zamorski, str. 205; Podsumowanie
i wnioski, str. 205.

na temat
naukowych
Sprawozdania z prac
Pomorza, n ad es łan e prze z i n st y tu c je i toposzczególne
oraz
naukowe
w ar zys twa
· · · · · • · . . 208
. . . . . .
os oby
\V ars z a w a
Główny Urząd

Statystyczny, str. 208; Jnstytut Bada11 Spraw
str. 209: Seminarjum historji gospodarczej
i geografji historycznej U. W., str. 210; Polski Instytut Badania
Słownik Geograficzny
Zagadnień Ludnościowych, str. 2 ro;
Państwa Polskiego, str. 210; Antropogeograficzny Atlas Polski,
str. 21 I; Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich,
str. 211; Prof. J>r. Zdzisław Ludkiewicz, str. 212; Jan :\ntoni
\Vilder, str. 2 I 2.
Narodowościowych,

\V i 1 n o

Prof. Dr.

Stanisław

Zajączkowski,

s tr. -i12.

Lwów
Zakład

Etnologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, str. 2 13;
Instytut Historji Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu J. K.,

9
Polskie Tov,,arzystwo Historyczne \\.Taz ze Stałą DC'leZjazdów Historyków Polskich, str. 213; Seminarjum
Historji Prawa Polskiego Uniwersytetu Jana I<azimierza,
str. 213.

str.

2

r 3;

gacją

I~ raków
Komisja ,\tlasu Historycznego Polski przy P. _\_ U., str. 214;
l\Iorska Komisja Terminologiczna przy P. -\. U., str. 214;
Seminarjum Historyczne Uniwersytetu Jagie!Jońskiego, str. 215;
Zakład ..-\ ntropologiczny Uniwersytetu J agiell011skiego, str. 2 r 5;
X. Prof. Dr. Tadeusz Glemma, str. 215; Dr. Kazimierz Lepszy,
str. 21(1; J)oc. Dr. Józef Feldman, str. 2T7; Bibljoteka XX.
Czartoryskich. Dr. I~arol Buczek, str. 21 7.

Po z n a 11
Instytut Gcograficzn y Uniwersytetu Pozna11skiego, str. 2 r 7;
Instytut Zachodnio-Słov,,ia11ski przy Uniwersytecie Pozna11skim, str. 218; Zakład Ekonomji Rolniczej Uniwersytetu PoRoczniki Nauk Rolniczych i Leśnych,
znańskiego, str. 218;
str. 219; Zakład Prel-iistorji Uniwersytetu Poznańskiego, str. 220;
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, str. 220; Towarzystwo :\Iiłośnik<iw Historji, str. 220; Bibljoteka Uniwersytetu
Poznańskiego, str. 221; Bibljoteka Kórnicka, str. 221; Związek
Obrony Kresów Zachodnich, str. 221; Bernard Chrzanowski,
Jan
b. I~urator Pozna11skiego Okręgu Szkolnego, str. 223;
Szwcmin, b. Kurator Okręgu Szkolnego Pomorskiego, str. 223;
Dr. Rajmund Galon, str. 223; nr. Karol Górski, str. 223;
])r. Kazimierz Kaczmarczyk, Dyrektor ,\rchiwum Państwo
wego, str. 224; Dr. Janusz Staszewski, str. 224; Dr. J~azimierz
Kierski, str. 224.
Gdynia
)luzcu m ::VIiejskie w Gdyni, str. 225; H.oczni'k Statystyczny
miasta Gdyni, str. 225; Rocznik Interesantów Portu, str. 225;
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni, str. 226; Dr. Kazimiera Jeżowa, str. 226.
Gd a 11 s k
Towarzystwo

Przyjaciół

Nauki

Sztuki w G<lai1sku, str.

21JJ.

Tor u 11
Towarzystwo Naukov,:e w Toruniu, str. 228; Książnica Miejska
im. Kopernika, str. 229; :Muzeum Miejskie w Toruniu, str. 229;
Towarzystwo Bibljofilów im. Lelewela, str. 231; X. Dr. \\'ladysław Łęga, str. 231.

10
Działalność

Instytutu

Bałtyckiego

1933 i 1934

w latach
. . . . . 232

Uwagi wstępne, str. 232; Zasiąg działalności, str. 232; Bibljografja, str. 233; Filologja, str. 234; .i\rcheologja i Prehistorja,
str. 234; Etnografja i Etnologja, str. 235; Historja, str. 236;
Geograf ja, str. 237; Geograf ja historyczna, str. 237; Zagadnienia narodowościo,ve i polityczne, str. 238; Stosunki gospodarcze
i osadnicze, str. 238; Żegluga morska, porty i handel zagraniczny, str. 239; Oddział w Gdyni, str. 241; Podsumowanie wyników dwuletniej działalności I. B., str. 24 1; Organizowanie
Zjazdów Pomorzoznawczych, str. 241; Subwencje na cele
naukowe, str. 242; Księgozbiór i archiwa, str. 2.p; Stacja
naukowa, str. 242; Sprawa \\"yższcj Uczelni na Pomorzu.
Zmiana
Odprężenie polsko-niemieckie, str. 243;
str. 242;
Statutu, str. 243; Biuro Instytutu, str. 244.
Spis

członków

Spis autorów
Bałtyckiego

Kompletny

Komisyj Instytutu
współpracujących

. . . . . .

Bałtyckiego

\vydawnictw
katalog
....

Bałtyckiego
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Regulamin
Naukowych Zjazdów Pomorzoznawczych
I. Zadaniem zjazdu jest:
a) zetknięcie się osób pracujących naukowo nad zagadnieniami
pomorskiemi,
b) ,vzajcmne zaznajomienie z uzyskanemi wynikami badai1,
c) ustalenie zacla1\ i potrzeb badawczych na czas najbliższy,
d) przyczynienie się wszelkicmi inncmi sposobami do ożywienia
i skoordynowania badal\ naukowych, dotyczących Pomorza
i \\·ybrzeży bałtyckich.

z. \\' z j e ź dz ie bi or ą czy n ny ud z i al:

a) przedstawiciele Pobkiej J\kaclemji Umiej<,:tno;ci, uniwersytetów, poszczególnych zakładów i instytutóv\'· uniwersyteckich oraz towarzystw naukowych, zajmujących się bada,
niem naukowem zagadnie11 pomorskich,
b) osoby, oddające się stm1jom w dziedzinie zagaclnie1\ bał
tyckich, niezależnie od tego, czy pracują ,v ramach instytucyj wyżej wspomnianych,
c) przedstawiciele instytucyj rządowych, samorządmvych i społecznych, które albo utrzymują zakłady, zajmujące się
badaniem Pomorza, albo też subwencjonują poszczególne
prace z tego zakresu, lub też bliżej interesują się postępem
nauki w tej dziedzinie, zajmując się czynnie propagandą
praw polskich do Pomorza w oparciu o v.:yniki bada11 rnrnkowych.
\fszyscy uczestnicy zjazdu mają ró,vne prawo głosu.
3. Organizacja:
Przygotov;anie zjazdu, ustalenie porządku, tematu obrad,
wybór referentów, zaproszenie instytucyj i osób do udziału,
ustalenie czasu i miejsca obrad należy do zakresu Komitetu
Wykonawczego. Czynności stałego biura Komitetu pełni Instytut Bałtycki, który jest organem wykonawczym Komitetu.
. Referaty na zjazd muszą być zgłaszane najpóźniej na r miesiąc przed datą zjazdu w formie maszynopisu w 3 egzemplarzach.
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Po zaaprobowaniu referatu przez Komitet \\ ykonawczy, r egz.
otr7ymuje Generalny Sprawozdawca, r egz. Instytut Bałtycki
dla ogłoszenia i r egz. otrzymuje Przev,rodniczący Komitetu.
\Vszystkie referaty zgłoszone na zjazdy będą drukowane
w serji „Zjazdy Pomorzozna wcze" Pami\tnika Instytutu Bał
tyckiego. W miar\ możności referaty te, w formie odbitki,
mają się ukazać przed otwarciem zjazdu i będą dostarczone
za wczas u wszystkim uczestnikom.
4. Prezydjum zjazdu:
Przewodniczy obradom zjazdu Prezes Komitetu \Vykona wczego, obranego na poprzednim zjeździe. Zjazd dokona na początku obrad wyboru Prezydjum Honorowego.
Sekretarjat zjazdu prowadzi Instytut Bałtycki. Przedkłada
on protokół ostatniego zjazdu do aprobaty Komitetowi Wykonawczemu oraz zjazdowi.
5. Obrady:
Poszczególne referaty nie będą przedstawiane ani dyskutow,rne każdy zosobna. Dyskusja na zjeździe może się odbywać
jedynie na tle ogólnych referatów syntetycznych, przedstawionych przez Generalnych Sprawozdawców, powołanych przez
Komitet dla ważniejszych grup zagadniel1, oraz według kienmków, wskazanych przez Generalnego Referenta.
Przewodniczący przez wzgląd na przebieg obrad może ograniczyć czas referatów generalnych do 30 minut, przemówie11
autorów referatów na czas zgłoszonych i wydrukowanych do
15 minut, a przemówień dyskusyjnych do ro minut, w razie
powtórnego przemówienia do 5 minut.
Przewodniczący może nie dopuścić do obrad nad kwestjami,
nieumieszczonemi na porządku dziennym, oraz nie dopuścić do
glosowania nad wnioskami, które nie zostały zgłoszone conajmniej na 5 dni przed rozpoczc,:ciem zjazdu i z tego powodu nie
były rozważane i przyj<,:te przez Komitet \Yykonawczy.
6. Glosowanie:
Wybory do Komitetu \Vykonawczego oraz ,vszelkie inne
uchwały zjazdu dochodzą do skutku w glosowaniu jawnem
i zwykłą większością głosów.

Lista uczestników Zjazdu
W nawiasach ostrych zostały podane Instytucje i Urzędy, które były
oficjalnie reprezentowane przez osoby wymienione w spisie uczestników.

Stanisław dr. [Wydział Ekonomiki Roln.
Drobn. Gosp. \Viejsk.] - Warszawa
Bąkowski Franciszek inż., prof. Politechniki Warszawskiej
- \Varszawa
Bielecki Jan, dyrektor Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Rolniczych [Związek Rew. Spółdz. Roln.] - Toruń
Bieniasz Józef mgr. [Instytut Bałtycki] - Toruń
Kraków
Błoi'1ski Franciszek Jr. Bodniak Stanisław dr., kierownik Bibljoteki Kórnickiej [Bi•
bljoteka Kórnicka] - Kórnik
Borowik Józef, dyrektor Instytutu Bałtyckiego - Toru11
Bratkowski Stefan, konsul R. P. - Wrocław
Broda Stefan [Wydział Ekon. Rolnej Drobn. Gosp. \Viejsk.]
- \Varszawa
Bronikowski Wiktor dr. [Wydział Ekon. Rolnej Drobn.
Gosp. Wiejsk.] - \Varszawa
Brzeszczyński Stefan, ppułk. dypl. [Generalny Inspektorat
Warszawa
Sił Zbrojnych] Brzeziński Stefan, naczelnik wydziału [Gló\\"ny Urząd
Statystyczny] - Warszawa
Buczek Karol dr. [Muzeum XX. Czartoryskich, Komisja
.[\ tlasu Hist. Polski] - Kraków
Bujak Franciszek dr., prof. U. J. K. [Kasa im. Mianowskiego w \V:uszawie, Uni\versytet Jana Kazimierza,
Instytut historji społ. i gosp.] - Lwów
Buławski Rajmund dr., dyrektor Śląskiego Biura Statystycznego - Katowice
Bystroń Jan Stanisław dr., prof. U. J., dyrektor Departamentu Nauki i Sztuki M. W. R. i O. P. - Warszawa
Ceceniowski Konstanty, naczelnik Wydziału Rolnictwa
i Ref. Rolnych Urz. Woj. Pom. - Toruń
Cunke Ludwik, inspektor Administracji l\liejskiej [Komisarjat Rządu w Gdyni] - Gdynia
Kraków
Cygański Ignacy [Urząd W ojewó<lzki] -

r. Antoniewski
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ro.
II.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

2I.
22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

3r.
32.

33.
34.
35.
3h.

37·
38
39.
40.

4r.
42.
43.
44.
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Czarliński-Schedlin Leon, prezes Pomorskiego Towarzyshrn
Rolniczego [Pom. Tow. Rolnicze] - Toru11
Czartkowski Adam, prof. gimn. [Tow. Przyj. Nauki i Sztuki]
- Gdańsk
Czerniewski Konstanty [GL Urz. Statyst.] - Warszawa
Czort Tadeusz dr. - Kraków
Dębski Jan, wiceprezes Zarządu Glóm1ego Ligi J\forskiej
i Kolonjalnej [Liga Morska i Kolonjalna] - Warszawa
Dobrowolski Anatol inż. - Warszawa
Dragan l\Iarcin dr., prof. gimn., prezes T-wa Przyj. Nauki
i Sztuki [Tow. Przyj. Nauki i Sztuki] - Gdańsk
Drobniak Tadeusz dr., konsul R. P. Pila
Dykier Wacław, dyrektor Pom. Izby Rolniczej [Pomorska Izba R')lnicza] Toruń
Uziaczkowski Alfons, korespondent „Głosu Narodu" i „Kurjera \Varszawskiego" - Krnkhr
Dziedzic Franciszek inż. [\Yydz. Ekon. Roln. Drobn. Gosp.
Wiejsk.] - Warszawa
Feldman Józef dr., docent U. J. -- Kraków
F1rlusówna Gertruda, naucz. gimn. - Kościerzyna
Flis Jan - Kraków
Frąś Ludwik ks. dr., prof. gim n. [Gimnazjum 00. Redemptorystów] - Toru11-Bielany
Gadomski Adam dr. - Kraków
Glemma Tadeusz ks. dr., prof. U. J. [Towarzystwo Naukowe
w Toruniu] - Kraków
Glębowicz Jan mgr., naczelnik wydziału [Pomorska Izba
Rolnicza] - Torui1
Godkiewicz .l\I. dr. - Kraków
Godziński Bronisla \\. l~raków
Graclo Eugenjusz, dyrektor Pai'1stwowego Banku lfolnego
[Państw. Bank Rolny w Warszawie] Kraków
Grodecki Roman dr., prof. U. J. - Kraków
Grodzicki Ludwik dr. [Główny Urząd Statystyczny] \Varszawct
I Ieydel Adam dr., prof. U. J. - Kraków
Hoyer Henryk dr., prof. U. J., wiceprezes P. A.· U. [Polska
~\kademja Umiejętności] - Krak(r"v
Hulewicz Wacław, prezes Związku Rew. Spółdzielni Rolniczych [Związek Rew. Spółdz. Roln.] - Torui1
Jagalski \Viktor mgr., radca [Pomorskie Starostwo Krajowe] - Torui1
Kałczyński inż. Grudziądz
Kiełczewska l\farja dr., prof. gimn. [Instytut Geograficzny
U. P.] - Poznań
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49. Kleczkowski Adam dr., prof. U. J. - Kraków
50. Klimaszewski ;\Iieczysła w dr. - Kraków
51. Konderski Wacław, dyrektor banku [Tmv. Przyj. Nauki
i Sztuki] - Gda11sk
Konopczy11ski
\Vladysła w dr., prof. U. J. Kraków
52.
53. Koźlik Roman mgr. [Bank Związku Sp. Zarobkowych]
Katowice
54. Krzyżanowski Adam dr., prof. U. J. [Uniwersytet Jagiello11ski, Tow. Ekonomiczne] - Kraków
Krzyżewski
Zclzisla w, inspektor Piinist. Rolnictwa i Ref.
55.
Rol n.] - \Varsza wa
56. Kubusze,vski .Aleksander - Torur1
57. Kupczy{1ski Tadeusz, dyrektor \\'. O. P. Śląsk. Urz.
\\'ojew. [Instytut Śląski] - Katowice
58. Kwieci{1ska \Yanda [Instytut Bałtycki, Dział \Yyda'\'vniczy]
- Bydgoszcz
59. Lalicki Stefan, kiermrnik Konsulatu - Wiede11.
óo. Lepszy Kazimierz dr. - Kraków
6r. Leszczycki Stanisław dr., asystent [Instytut Geograficzny
U. J .] - Kraków
62. Lulek Tomasz dr., prof. U. J. - Kraków
63. Lutman Roman dr., dyrektor Instytutu Śląskiego [Instytut Śląski, Urząd. Wojewódzki, Tow. Przyjaciół Nauk]
- Katowice
Łącki \Yincenty, Pomorski starosta krajowy, Prezes Zarządu Instytutu Bałtyckiego Torui1
Lukowicz Stefan, mjr. dypl. - Pozna11
;\Iajewski Kazimierz dr. ~Zakład Ekon. Roln. U. J.J Kraków
l\Iandecki Stefan inż. - Kraków
l\Ianthey Stanisław [Pomorska Izba Rolnicza] - Toru11
Michalski Wladysła w [To,, ;.uzystwo Nauczycieli Szkół
Wyższych] Kraków
70. 1Iichalski Włodzimierz, naczelnik wydziału Plinisterstwo H.oln. i Ref. Roln.] - \Yarszawa
71. 1\Iierniczak Franciszek, okręg. instruktor [Kuratorjum
Okr. Szkoln.J - Poznań
72. :\Iilclmer Tadeusz, korespondent „Kurjera Pozna11skiego"
- Kraków
73. ;\liłkowski Stanisław - Kraków
74. ::\Iiśkiewicz Emil mgr. [1Iin. Spraw Wewn.] - \\-arszawa
75. 1Iocarski Zygmunt, dyrektor Książnicy Miejskiej im.
Kopernika [Książnica Miejska im. Kopernika, Tm,·. Nakowe] - Tormi.
;\Iochnacki Rodjon dr. - Kraków
Stan posiad. ziemi.

li.

2

77.

SR.

91.

92.
93·
9-t·
95.
q6.
97·
9S.
99.
IOO.
IOI.
102.
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~Iożuże11~ki Leonard,
Przemysłu i Handlu]

dyr. Departamentu :\Iorskiego [:\lin.
- Warszawa
Narbutt Teofil [Pai'1stwowy Bank Rolny] - Grudziądz
Neumann Hans - Łódź
~iemcówna Stanisława dr. - Kraków
Nie.vi63ki ~Iieczysław dr., korespondent „Czasu" - Kraków
Nitsch Kazimierz dr., prof. U. J. - Kraków
Nowak Jan, P. A. T. - Kraków
Nowakowski Adam, dyrektor [Patronat Zwic1zku Spółek
Zarobkowych] - Pozna6
Okolowicz Alfred [::\Iin. lfoln. i Ref. Ifoln., H.eferat osidn.
Kresf>w Poludn.l - \Varszawa
Olech Jan, dyrektor [Z. O. K. Z. Okręg Pomorski] -Toru11
Ormicki Wiktor dr., doc. U. J. [Instytut Geograf. U. J.] Kraków
Osiński Aleksander, generał dyw., Insp~·ktor Armji, Kurator Instytutu Bałtyckiego - Warszawa
Pakosiewicz Józef, korespondent „Głosu Narodu" i „Polonji'' - Kraków
Papee Kazimierz, minister, Komisarz Gen. Rzeczyposp.
Polskiej - Gdańsk
Paprocki Stanisław Józef, dyrektor Instytutu Dadai'1
Spraw Xarodowościowych [Instytut Badań Spr. Narod.J \Varsza,va
Pawłowski Stanisław dr., prof. U. P., dyrektor Instytutu
Geograficznego [Uniwersytet Poznański, Instytut Geograficzny U. P., Tow. Przyjaciół Nauk w PoznaninJ-Poznań
Petrykowski Tadeusz, sędzia - Toru11
Piwarski Kazimierz dr., docent U. J. - Kraków
Plachta-Płatowicz Jerzy, ppułk. Toru11
Płoński Jerzy [Zjedn. Fabryki Zw. Azot.] - Chorzów
Poniatowski Józef, poseł na Sejm - \Varszawa
Rożen ~Iichał dr. Tonu'i
Rychling \ Viesla wa mgr. - \ Varsza wa
Rząsa .Józef, poseł na Sejm \Vąbrzeźno
Schmidt Stefan dr., docent U. J. [Wydział Rolniczy U. J.]
- Kraków
Schramm \Viktor dr., prof.U. P. [Zakład Ekonomji Rolniczej

U.

P.J -

Poznań-Solacz

103. Seidler Roman [.\lin. Roln. i Ref. Holn., Wydział Finanso104.

wy] - \Varszawa
Semkowicz \Yladyslaw dr., prof. U. J. [Komisja .Atlasu
Hist. Polski, Polskie Tow. Historyczne we Lwowie]
- l~raków
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127.
128.
129.
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131.
132.
1 33-
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Seroży11ski 1\ngustyn, poseł na Sejm [Pom. Tow. Rolnicze]
- Lekarty na Pomorzu
Siedlecki ~Iichal dr., prof. U. ]., Pi-ezes ::\!orskiego Instytutu Rybackiego [Morski Instytut Rybacki] - Kraków
Skarbek Edward, radca [::\Iinisterst,rn Spraw \V ewnętrz
nychJ - \Varszawa
Smoleński Jerzy dr., prof. U. ]., dyrektor Instytutu Geograficznego U. J. [Instytut Geograficzny U. ]., Polskie
Tow. Geograficzne] - Kraków
Sobieski Wacław dr., prof. U. J. - Kraków
Splawió.ski-Lehr Tadeusz dr., prof. U. J. - Kraków
Staniewicz Witold dr., rektor U. St. B. [Uniwer.~ytet
St. B., Tow. Przyjaciół Nauk] - Wilno
Starzewski Józef dr. - Branice k 1Krakowa
Stec Adam [Zjedn. Fabr. Zw. Azot.] - Chorzów
Stolyh,vo Kazimierz dr., prof. U. J. [Zakład Antropol.
U. J.] - Kraków
Strzelecki Leon płk. [Generalny Inspektorat Sil Zbrojnych]
- \Var sza wa
Strzembosz Tomasz clr. [Instytut Śląski] - Katowice
Strzeszev,:ski Adam, naczelnik wvdzialu Roln. i Ref. Rolnych Urz. Woj. Pozn. - Pozm;1
Surzycki Stefan dr., prof. U. J. [Wydział Rolniczy U. J.
- Kraków
Szaflarski Józef dr. - Kraków
Szpota11ski Stanisław, redaktor, korespondent ,:Kurjera
\Varszawskiego" - \Varszawa
Sztark Heljotlor, konsul - Szczecin
Szulc Stefan, prof., naczelnik wydziału GL Urz. Statyst.
[Cl. Urz. Stat., Instytut Badania Zagadn. Ludnościo
wych] - \Varszawa
Szwarz Kazimierz - Toru11
Świcrzy11ski Jerzy, wicedyrektor ::\Ialopolskiego Twc1 Rolniczego - Kraków
Świtalski Henryk mgr. [Zw. Spóldz. Zarobk. Gosp.]-Poznai'1
Taylor Edward clr., prof. U. P. [Seminarjum Ekonomiczne
U. P.] - Pozna11
Tebinka%ygmunt, poseł na Sejm- Parszkowo na Pomorzu
Tempski-Esden Kazimierz dr. - Toru11
Tomanek Luclwik, współpracownik l. K. C. - Kraków
Vetulani Adam dr., prof. U. J. - Kraków
\\\ilicki Tadeusz, wicewojewoda krakowski - Kraków
Weinstein Jan f\\"ydział Prasowy 7\1. S. Z.] \Varszawa
Winid \Yalenty clr., [Instytut Geograficzny U. P.J -Poznań
L<'>dź
\\'oclziński Oskar dr., prof. girnn.

-

r35.
136.
r37.
138.
r39.
r40.
I4I.
I4Z.
LJ.3144.

L!-5·

:20

Woliński Feliks, naczelnik wydziału [l\Iinisterstwo iłoln.
i Reform Roln.j - \Yarszawa
\Vrzosek Antoni dr. - Warszawa
Z,:tborski Bogdan dr., prof. U. W. - Warszawa
Zakrzewski Aleksander, dyrektor Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego - Torn11
Zaleski Szczęsny, radca [Wydział Prasm\-y l\I. S. Z.]
- \Varszawa
Zaleski l\Iieczysław 1Związek Obrony Kresów Zachodnich,
Okręg Centralny] \\'arszawa
Zaremba 1\1. [Główny Urząd Statystyczny] - Warszawa
Zaremba Zbigniew [Urząd \\'ojew(iclzkil - Krak<:iw
Zażuliński Tadeusz, radca ['Iinistershrn Spraw Zagranicznych, Dep,u tament Konsuhsny] - \Yarszawa
Zierhoffer August dr., prof. U. l K. [Uni\\·ersytet Jana
Kazimierza] - L\\'Ó\\.
Ziomek l\faksymiljan dr. [Tmv. Ekonomiczne] - Kraków.

Pozatem wzięły udział w n· Xaukowym Zjeździe Pomorzoznawczym następujące osoby z kół młodzieży akademickiej:
Astówna L., Bieńkowska l\I., Blacharska \V., Callikówna J.,
Chodzik C., Ciołkosz ]., Dusza J., Gąsiorowska J\I., Godzii'1ski B., Heinrich G., Jurkowska K., Karpi11ska J., Lorentzki D.,
l\fadejski :\I., -:\Iacleyówna J\I., Nowacka l\I., Polany St., Proppel L.,
Sowińska E., Studentowiczówna J., Trybmvski C., \Yątocki L.,
ks. Wojtu11, Zającó,vna B.

Spis instytucyj i towarzystw naukowych
reprezentowanych na Zjeździe
Gdańsk:

Towarzyst\rn Przyjaciół Kauki i Sztuki [prof. Adam Czartkowski,
dr. l\Iarcin Dragan, dyr Wacław Konderski]
Gdy n i a:
Morski Instytut Rybacki [prof. dr. Michał Siedlecki]
Kat o w i ce:
Instytut 5ląski [dyr. Tadeusz Kupczyi1ski, dr. Roman Lutman, dr. Tomasz Strzembosz]
Towarzystwo Przyjaciół Kauk [dr. Roman Lutmanj

-

Kórnik:
Bibljoteka Kórnicka [dr.
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Stanisław

-

Bo<lniak]

Kr a k ów:
Polska Akademja Umiej~tności [prof. dr. Henryk Hoyer]
Komisja Atlasu Historycznego Polski przy Polskiej
Akademji Umiejętności [prof. dr. Władysław
Semkowicz, dr. Karol Buczek]
Uniwersytet Jagielloński [prof. dr. Adam Krzyżanowski]
Wydział Rolniczy [prof. dr. Stefan Surzycki, doc.
dr. Stefan Schmidt]
Instytut Geograficzny [prof. dr. Jerzy Smoleński,
doc. dr. Wiktor Ormicki, dr. Stanisław Leszczycki]
Zakład Antropologiczny [prof.
dr. Kazimierz
Stolyhwo]
Towarzystwo Ekonomiczne [prof. dr. Adam Krzyżanowski,
dr. ~Iaksymiljan Ziomek]
Lwów:
Uniwersytet Jana Kazimierza [prof. dr. Franciszek Bujak]
Wydział Humanistyczny [prof. dr. Franciszek Bujak]
Wydział ~Iatematyczno-Przyrodniczy [prof.
dr. August Zierhoffer]
Instytut historji społecznej i gospodarczej
[prof. dr. Franciszek Bujak]
Polskie Towarzystwo Historyczne [prof. dr. Władysław SemkowiczJ

::\I ościce - Chorzów:
Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych [Jerzy
Adam Stec]

Płoó.ski,

Po z nań:
Uniwersytet Poznański [prof. dr. Stanisław Pawłowski]
Instytut Geograficzny [prof. dr. Stanisław Pawłow
ski, dr. Walenty Winid, dr. :VIarja Kiełczewska]
Zakład Ekon. Rolniczej [prof. dr. Wiktor Schrarnm]
Seminarjum Ekonomiczne [prof. dr. Edward Taylor]
Towarzystwo Przyjaciół Nauk [prof. dr. Stanisław Pawłowski]
Związek Spółdzielni Zarobkowych i Gospodarcz. [dyrektor Adam
:Nowakowski, mgr. Roman Koźlik, mgr. Henryk Świtalski]

Tor u ń:
Towarzyst\rn Kaukowe [ks. prof. dr. Tadeusz Glemma, dyrektor
Zygmunt 1'locarski]
Instytut Bałtycki [prezes \\'. Łącki, dyrektor Józef Borowik,
Wanda Kwiecii1ska, mgr. Józef Bieniasz]
Książnica l\Iiejska im. Kopernika [dyrektor Zygmunt l\Iocarski]
Gimnazjum 00. Redemptorystów [ks. prof. dr. Ludwik Frąś]
Pomorska Izba Rolnicza [dyrektor \Vaclav-,' Dykier, mgr.
Jan GlQbowicz, Stanisław l\Ianthey]
Pomorskie Towarzystwo Rolnicze [prezes Leon Schecllin-Czarliński, poseł Augustyn Serożyński]
Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych [prezes Wacław
H ule\\·icz, dyrektor Jan Bielecki]
Związek Obrony Kresów Zachodnich, Okręg Pomorski [dyrektor
Jan Olech]
\Varszawa:
Kasa im. l\Iianowskiego. Instytut Popierania K auki [prof. dr.
Franciszek Bujak]
Wydz. Ekon. Roln. Drobn. Gosp. \Yiejsk. P. I. N. G. W.
[clr. Stanisław Antoniewski, dr. Wiktor Bronikowski, inż.
Franciszek Dziedzic, Stefan Broda]
Główny Urząd Statystyczny [prof. Stef~n Sz~Ilc, naczelnik
Stefan Brzezii1ski, Konstanty Czerrnewski, clr. Luchvik
Grodzicki, l\I. Zaremba]
Instytut Badań Spraw Narodowościowych [dyrektor Stanisław
Józef Pa procki]
Polski Instytut Badania Zagadnień Ludnośc. rprof. Stefan Szulc]
Polskie Tow~rzystwo Geograficzne [prof. dr. J(rzy Smolei1ski]
Pai1stwowy Bank Rolny [dyrektor Eugenjnsz Grado=
Liga Morska i Kolonjalna [wiceprezes Jan DQbskiJ
Związek Obrony Kresó,v Zachodnich, Okręg \Varszawa [l\Iieczysla w Zaleski]

W i I n o:
Uniwersytet Stefana Batorego [prof. dr. \Yitolcl Staniewicz,
rektor Uniwersytetu]
Towarzystwo Przyjaciół :Nauk [prof. dr. Witold Staniewicz].
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Nastt:pujące ministerstwa i urz\dy
przez swoich delegató,v:

były

reprezentowane

Ministcrshrn Spraw Zagranicznych
Departament Polityczny, \\'y<lzial pn1sm,-y [radca Szczęsny
Zaleski, Jan Weinstein] Departament Konsularny [radca
Tadeusz Zażulii'1ski]
Cenera1ny Komisarjat Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku
1minister Kazimierz Papće, komisarz gen. R. P.]
l\Iinistershrn Wyznar\ Religijnych i Ośv;. Publicznego, Departament Nauki i Szkól \Yyż. fprof. dr. Jan Stanisław Bystro11]
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorsko-Pozna{1skiego [okręg.
instruktor Franciszek l\Iierniczak]
l\Iinisterstwo Rolnict\\·a i Reform Rolnych.Departament Urządzeń
Rolnych [naczelnik \Yloclzimierz }Iichalski, naczelnik Feliks
\\'oli1\ski]
Reform
Urząd Wojewódzki Pozna11ski, Wydział Rolnictwa
Rolnych [naczelnik Adam Strzeszewski]
Reform
Urząd \\'ojewódzki Pomorski, \Yydzial lfo1nictwa
Rolnych [naczelnik Konstanty Ceceniowski]
l\linistcrshrn Spraw \Vev,;rn;trznych, \Yydział narodmvościowy
[radca Ed,\·ard Skarbek]
Urząd \Yoje,\·ódzki Śląski [dr. lfoman Lutman, dyr. Tadeusz
Kupczyi\ski] ·
Pomorskie Starostwo Krajmve w Toruniu [starosta krajowy
Wincenty Lącki, radca Wiktor J agalski J
z~ rząd miasta Torunia [dyr. Zygmunt Mocarski]
Kornisarjat miasta Gdyni lLud\\ik Cunke]

Porządek

Część

obrad

wstępna

r. Powitanie uczestników przez Gospodarza Zjazdu prof. J erze go Smoleńskiego
2. Zagajenie Zjazdu przez prof. St a n is ław a Pa wł o wskie g ·o, jako Prze,vodniczącego Komitetu \\'ykonawczego
III ~ankowego Zjazdu Pomorzoznawczego
3. Stwierdzenie listy obecnych
4. Przyjęcie regulaminu
5. Wybór Prezydjum Honormvego
6. Sprawozdanie dyr. Józef a Bor o w i ka, jako Sekretarza Komitetu \Vykonawczego
Część

naukowa

A. Zagadnienia osadniczo-gospoclarczc
1.

2.

\\~stęp do dyskusji p. t. ,,Zagadnienia osadnictwa na Pomorzu
ze stanowiska gospodarczego" opracowany przez Sprawozdawcę Generalnego Jego l\Iagnificencj ę prof. W i t o I d a
St a n i ew i cz a na poclsta wie referatów:
Posła J ó z ef a P o n i a t o ws k i ego: Drogi rozwoju
rolnictwa na Pomorzu.
Inż. Fr a n ci szk a Dz i e dz i ca: Uwagi o współ
czesnem osadnictwie na Pomorzu.
Dr. S ta n i s la w a A n t o n i ew ski ego: Opłacal
ność drobnego rolnictwa na Pomorzu w świetle rachunkowości rolniczej.
A. S t. 13 r ody: Zadłużenie drobnych gospodarstw na
Pomorzu w latach 1931-1933 w świetle ankiety.
Inż. Dr. W i k t or a B r o n i k o ws ki e g o: Czynniki
postępu osadnika pomorskiego.
W a c l a w a H u l e w i c z a i S t a n i s l a w a ~I a nt he y'a: Rolnicza spółdzielczość niemiecka i polska
na Pomorzu.
Dyskusja

-
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B. Zagadnienia geograficzne i gospodarcze
3. Wst\p do dyskusji p. t. ,,Osiedla wiejskie na Pomorzu pod
względem geograficzno-osadniczym i narodmvościowym" wygłosi Sprawozdawca Generalny prof. St a n is la w Pa wł owski na podstawie referatów:
Dr. )il ar j i K i el cz e wski ej: Typy i rodzaje osiedli
wiejskich na Pomorzu.
Prof. Dr. B o g da n a Z a b or ski ego: Osiedla wiejskie Pomorza.
Dr. A n t o n i e g o \V r z o s k a: Własność ziemska
na Pomorzu według narodowości.
Dr. W a 1 e n t e g o W i n i d a: Wielka własność na Pomorzu pod względem narodowościowym.
4. Dyskusja
Część

sprawozdawcza
Sprawozdanie z działalności poszczególnych instytucyj naukowych
CzGŚĆ organizacyjna
r. Pozdrowienia i depesze
z. Przyj~cie protok6lu III Naukowego Zjazdu Pomorzoznawczego
3. \Ynioski i komunikaty Komitetu \\·ykonawczego
4. Wolne wnioski
5. Wybór Komitetu Wykonawczego V Naukowego Zjazdu
Pomorzozna wczego

PROTOKÓŁ

OBRAD

f. CZĘŚĆ \YSTĘPNA.

Zagajenie
~ROF. JERZY SMOLEŃSKI, Dyrektor Instytutu Geograficznego U. J.,
Jako Gospodarz Zjazdu, zagaja Zjazd, wygłaszając nast\pujące
przernf>wienie powitalne:
,,\Yitarri rv Kaukmvy Zjazd Pomorzozna,vczy jako
jego gospodarz i dziękuję wszystkim obecnym za przybycie.

~V '~rkonaniu uchwały, powziętej przed z laty w Poznamu, ZJazd tegoroczny zwołany został do Krakowa.
To, że o sprawach pomorskich radzić b~dziemy tu, na
przeciwległym krańcu Rzeczypospolitej, jest podkreśleniem
roli Pomorza w całoks1.talcie polskiej rzeczywistości i ,vyrazem faktu, że nie są to sprawy o charakterze lokalnym
czy regjonalnym, lecz że dla Polski mają one pierwszorzędną wagę.

Krakó \V łączą zresztą z Pomorzem specjalne węzły.
Wszak w nurtach tej samej Wisły, która podmywa wzgórze
Wawelskie, przeglądają się wieże Torunia i stare śpichrze
Gcla11ska. A wspomnienia lącznoś,i dziej owej tętnią tu
żywiej niż gdziekolwiek. Gmach, w którym dzisiaj obradujemy, to arsenał Władysława IV, wielkiego króla, który
warownie nadmorskie wznosił na Helu i budował flotę
polską i pod jego niejako patronatem Zjazd się w tych
murach odbywa. Zresztą Kraków, dawna stolica całego
państwa, posiada tradycjG myśli i troski o tę całość i dlatego sprawy pomorskie, dla tej całości tak ważne, muszą
trafiać w Krakowie na pełne zrozumienie.
IV Zjazd Pomorzoznawczy ma specjalny charakter.
Przedmiotem jego obrad ma być gospodarka rolna, stan
posiadania ziemi i osadnictwo na Pomorzu. Są to sprawy,
których naukowa analiza wytyczyć może drogi do polepszenia istniejących stosunków gospodarczych Pom~xza i silniejszego związania tej krainy z resztą Polski. Zyczę, by
I V Zjazd Pomorzozna wczy przyczynił się do tego".

30 PROF. STANISLA w PA WLOWS KI, jako przewodniczący
Komitetu
\Vykonawczego IV Xaukowego Zjazdu Pomorzoznawczego,
wita zebranych uczestników Zjazdu oraz przedstawicieli -vladz
w osobach: p. ministra K. Papee, Komisarza Generalnego
R. P. w Gd:1.11.sku, p. prof. J. Bystronia, dyrektora Departamentu Nauki i Sztuki 1lin. W. R. i O. P., p. L. Możdżc1iskiego,
dyrektora Depart. ~!orskiego :ilin. P. i H., p. F. W 01i{1skiego,
naczelnika Wydz. i\lin. Roln. i Ref. Roln., p. T. Walickiego,
wicewojewodę krakowskiego, p. starostę pomorskiego\\'. Ląckie
go, prezesa Zarządu Instytutu Bałtyckiego, p. prof. H. Hoyera,
wiceprezesa I\Jlskiej Akaclemji Umiejętności, p. prof. Adama
Krzyżanowskiego, prorektora U. J., p. prof. \V. Staniewicza,
rektora U. St. B., p. prof. J. Smole11skiego, dyrektora Inst.
Geograf. U. J, p. prof. Fr. Bujaka, delegata Kasy im.
)Iianowskiego, X. prof. dr. T. Glemmę, delegata Tow. Xauk.
w Toruniu, p. Z. l\Iocarskiego, dyrektora Książnicy :ilicjskiej
im. Kopernika w Toruniu, p. prof. ~I. Dragana, prezesa Tow.
Przyj. Nauki i Sztuki w Gda1isku, p. prof. S. Szulca, dclega ta
Instytutu Badania Zagaclnicr'i Lnclrio~ciowych, p. St. Paprockiego, dyrektora Instytutu Bc.1dai1 Spraw ~aroclmvościowych,
p. dyrektora E. Grado, delegata Pa1istwowego Banku Rolnego, oraz wszystkich profesorÓ\,·, haclaczy i uczonych.
Xast(:pnie \vyglasza nast\pujące przemówienie powit8 lnc:

„Zjazdy Pomorzoznawcze mają krótką coprawda, ale
tradycjt_;. Ponieważ zagadnienie Pomorza jest jedncm z najważniejszych zagadnie{1 naszej polityki wewrn~trznej i zewnętrznej, naszej gospodarki i ekonomji sił, naszej
kultury i naszej historji, - przeto sqdziliśmy zawsze i są
dzimy, inicjując owe Zjazdy, że sprawą Pomorza należy
zainteresować cale spolecze{istwo. Zamiarem naszym było
wzbudzić zainteresowanie si~ Pomorzem żywe i aktualne, zarówno n sfer naukowych, jak gospodarczych i spolecznycl1.
Chcemy być głosem opinji i wyrazem zapatrywa11 spolecze1i.stwa, i tych kół. kt{lre sprawą Pomorza z różnych
wzgh;dów si~ zajmują .
dobrą

.Na Zjazdach Pomorzoz1nwczych formułujemy i urahiamy ową opinjQ w sposób jaknajbardziej objcktywny
i daleki od chwi.lowych prądów naszej polityki gospodarczej
czy naroclmvej. Traktujemy zagadnienie Pomorza jako
takie, z całym kompleksem zja\visk, które sit: z niem lącz,1.
Zdajemy bowjem sobie dobrze sprawę z tego, iż nie cła siG
ono ująć pod kątem widzenia jednej chwili .. Pomorze musi
być rozpatrywane zarówno w perspektywie wieków, jak
i w perspektywie doby obecnej, oraz w perspektywie naszej
politycznej czy gospodarcz<'j przyszłości.

.11 Jeżeli spotyka nas zarzut, że w historji naszej zanjedbali;my Pomorze, zaniecl~aliśmy Bałtyk, to w chwili c_:>becnej
zarzut podobny nie nnalby żadnych poważnych podstaw.
Zjazdy Pomo_rzoznawcze. bo~viem są jeclny1rn _z wyraźnyc_h
przejawów zamteresowam~ się P?morzem. Zam_t~resowame
to jest żywe, coraz w1<,,·ksze 1 coraz bardzie] wszechstronne. Jak wynika bowiem ze sprawozdań nadesłanych
cło Instytutu Baltyckego, Pomorzem zajmuj c się 24 instytucyj naukowych i rro badaczy. l\Ionograficzna literatura
pomorzoznawcza z ostatnich dwóch lat obejmuje 156 pozycyj bibljograficznych. Pracują nad różnemi problemamj
Pomorza liczne nauki, a więc: filologja, zwłaszcza slawistyka, archeologja i prehistorja, antropologja, etnografja,
socj0logja, historja w najszerszem tego słowa znaczeniu,
geografja, nauki przyrodnicze, zwłaszcza geologja i botaniki, ekonomja ze wszystkiemi swemi dzi,,larni, statystyk~,
nauki prawnicze i techniczne.

:\Iusimy sobie powie<lziec\ że ta n,1jważnicjsza z kn1-in
poL-,kich, która istniała przed wojną tylko w umysłach
naszych historyków i j~zykoznawców, staje się powoli
ośrodkiem poważnego zainteresowania naukowego i społecznego. Potrafiliśmy w znacznej cz\ści zetrzeć patyn\,
jaką Pomorzu dala nauka niemiecka. Nauka ta, ktćm1,
naogół biorąc, clość zaniedbywała Pomorze, coraz bardziej
i coraz czc;:ścicj sięgać musi do naszych danych i cło naszych
idei. Zaczyna jej nie wystarczać przetrawianie starych
materjal6w.
Z raz obranej drogi nie możemy zbaczać ani si\ cofać.
Zagaclnie11 bowiem związanych z Pomorzem jest mnóstwo.
Jest Gdynia i nasz handel morski, jest Baltyl<, jest Wisła
jako droga morska, jest sieć komunikacyjna na Pomorzu,
są miasta pomorskie, jest Gdańsk, jest zawsze aktualna
K1szubszczyzna, jest człowiek pracujący i gospodarzący,
jest problem sp{1lclzielczości, jest stosunek Pomorza Polskiego do Prus Wschodnich i do Pomorza Niemieckiego,
jest wiele, wiele zagaclnie11 innych.
Potrzebujemy ciągle nowych sił, nowych pracowników
i nowych zwolenników ruchu pomorzoznawczego. Chcemy
stać siG, jeżeli nie jedynym, to jednym z najważniejszych
głosów społeczno-naukowych w sprawie Pomorza. Chcemy
wyrobić przekonanie i w spolecze{1shvie i u wlaclz naszych,
że w instytucji Zjazdów Pomorzozna wczych pracujemy
planowo, a nie samorzutnie. Dążeniem naszem jest przygotow,1ć każdą kwestję możliwie wszechstronnie i poda~
naukowe podstawy jej rozwi~zania.

3~

-

Ko11cząc, \VjTażam z tego mreJsca nadzieję, że jak
dotąd tak i w przyszłości będziemy się cieszyć poparciem
kół naukowych oraz organizacyj narodowych i społecznych
w całej pełni. Otuchą jest dla nas pomoc, jakiej nam udziela

ognisko naukowe Krakowa ze sla\vnym Uniwersytetem
Jagiellońskim i Polską Akademją Umiejętności na czele.
Wyrazem tej pomocy jest Zjazd dzisiejszy, 1' tóry odbywa
sit w starożytnych murach pod wa \velskiego grodu, korzystając z gościny Instytutu Geograficznego.
Dzi\kując
za tę zaszczytną dla nas gościnę Jego l\Ia gnificencji Rektorowi Uniwersytetu Jagielloi'1skiego i p. prof. Smoleńskie
mu, jako gospodarzowi tego gmachu, ogłaszam dzisiejszy
Zjazd za otwarty".
Następnie Przewodniczący oznajmia zebranym, że w trakcie
przygotowa11 do Zjazdu śmierć zaskoczyła dwóch badaczy
zagadniei1, pomorskich i uczestników Zjazdu, mianowicie Dr.
l\Iarjana Swiechowskiego, Dyrektora Instytutu Bacla11 Spraw
Narodowościowych i X. Kanonika Bolesława l\Iakowskiego.
Zebrani uczcili pami\ć Zmarłych przez powstanie.
\ V k01\cu przemówienia Przewodniczący stawia wniosek
o wysłanie w dniu tak znamiennym dla pracy nad Pomorzem
depesz hołdowniczych do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
Prof. Ignacego ~Iościckiego, do Pierwszego l\Iarszalka Polski
Józefa Piłsudskiego i do Pana Premjera Prof. Leona Kozłow
skiego. Propozycja zostaje przyj(,:ta przez aklamacj\.

Wybór Prezydjum Honorowego
Przewodniczący

proponuje wyoór Prezycljum Honormyego

w następującym składzie: Prof. Dr. Jan Bystro11, jako przedstawiciel 1linisterstwa \V. R. i O. P., Prof. 1)r. Henryk 1-loyer, jako

przedstawiciel Polskiej Akademji Umiejętności, Prof. Dr. Franciszek Bujak, jako przedstawiciel Kasy im. l\Iianowskiego, Prof.
Dr. Witold Staniewicz, Rektor Uniwersytetu St. B. w \Vilnie,
Prof. Dr. Adam Krzyżanowski, jako przedstawiciel Uniwersytetu Jagiel1011.skiego, Prof. Dr. l\Iarcin Dragan, jako przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gda11sku,
X. Prof. Ur. Tadeusz Clemma, jako przedstawiciel Towarzystwa
Naukowego w Toruniu, Pomorski Starosta Krajowy \Vincei:ty
Lącki, prezes Z:trządu Instytutu Bałtyckiego, Leon SchedlmCzarli11ski, prezes Pomorskiego Tmrnrzystwa Rolniczego oraz
Jan Dt:bski, ,dceprczes Ligi ::\lorskiej i Kolonjalnej.
Propozycj~ Przewodniczącego przyjt~to przez aklamacj~,
poczem Przewodniczący oddaje głos p. Dyr. J. Borowikov.·i,
jako. Sekretarzowi Zjazdu, który odczytuje następujące sprawozdame:

33

Sprawozdanie Sekretarza Komitetu Wykonawcz,ego
1. p r z y g o t o w a n ie IV N a u k o we g o Z j a z d u P o m o r z o-

z n a wcze go

Poprzedni Naukowy Zjazd Pomorzoznawczy odbył s ię
równo 2 lata temu w Poznaniu w murach Uniwersytetu Poznań
skiego, mając za pr~edrr~iot dyskusję nad. stroną ~isto1yczną
i prawną z a g a d n 1 e n 1 a s t a n u p o s 1 a da n 1 a z 1 e m 1
na Pomorzu; do tego samego zagadnienia
wracamy na obecnym Zjeździe, mając oświetlić je od strony
gospodarczej i geograficznej . Protokóły obrad III-go Naukowego Zjazdu Pomorzoznawczego, jak też przedłożone na Zjazd
rd erd.ty i spraw00dania z dliałalności w zakresie pomorzoznawstwa zostały ogłoszone drukiem na początku roku 1933, jako
XI tom Pamiętnika Instytutu Bałtyckiego w serji „Zjazdy
Pomorzoznawcze" 1 .
\V pracach IU-go )bukowego Zjazdu Pomorzoznawczego
wzi~ly ud~iał 102 osoby, mi rdzy niemi przedstawiciele 44 instytucyj naukowych, go.;;podarczych i społecznych, oraz urzędów
p:u'1:,tw,l.Vj~h. Dla porów.iania stwierdzamy, że drukowana
lista ucz;estników obecnego Zjazdu według stanu zgłoszeń w dniu
25 październik1 zawiera 127 pozycyj, \\" ciągu ostatnich 2 tygodni
pozatem około 30 osób nie moprzybyło dalsze 25 zgłoszeó. gących wziąć ll(hiału w Zjeździe zwróciło się o nadesłanie materjalów zjazdowych. Jakkolwiek 17 uczestników wycofało
w ostatnim czasie swoje zgłoszenie, stwierdziliśmy przed otwarciem obrad, że lista obecności wynosi blisko 150 osób, przyczem
przeszło 50 instytucyj i zakładów naukowych mają na Zjeździe
swych przedstawicieli. Świadczy to poniekąd o wzroście zainteresowania sprawami Pomorza w spolecze11stwie i o powodzeniu
po<lj~tej przez nas akcji.
Z ramienia Komitetu Wykonawczego przygotowaniem obecnego Zjazdu Pomorzoznawczego zajmował się, jak poprzednio,
Instytut B:tltycki, który zawdzięcza zdobycie w stosunkowo
krótkim Clasie dosyć obfitego i zupełnie nowego materjału naukow ;g > d.tleko idącej pom x:y r,e strony trzech zakładów naukowych: Wyd1.ialn Ekonomiki Rolnej Drobnych Gospodarstw
Wi~jskich Instytutu Puław.3kiego oraz Instytutów Geograficznych Pornańskiego i Krakow.~kiego. Kierownicy tych zakładów
prof. Staniewicz, prof. Pawłowski i prof. Smole11ski oJnie;Ii się
1
„ Stan posiadania ziemi na Pomorzu . Zagadnienia historyczne
i prawne". Protokół III Naukowego Zjazdu Pomorzoznawczego oraz referaty: K. Gór s k ie go, X. A. l\I a ń ko ws k i ego, K. J e ż owej, A. \,V oj t ko wskiego, H. L u t ma n a, K. Kier s le ie go
A. Ok ołowic z a , .\.. K ot i u ż y i1 ski ego, Toruii 1933, str. 244.

S t an pos,a<l. zi emi. II.
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z wielkiem zrozumieniem i gorącą sympatją do zakreślonego
przez Komitet Wykonawczy programu i skierowali do Instytutu Bałtyckiego swoich najbliższych współpracowników autorów przedłożonych na Zjazd referatów. Wielka wdzięczność
należy się )Iinisterstwu Rolnictwa i Reform Rolnych, jak też
Pomorskiemu Starostwu Krajowemu; obie te instytucje przyczyniły się w równej mierze do powodzenia obecnego Zjazdu,
udzielając wydatnych zasiłków na organizację badań, jak też
na pokrycie kosztów wydawnictw zjazdowych.
~łowiąc o przygotowaniach do I\' Zjazdu Pomorzozna wczego,
nie można pominąć milczeniem odbytego niedawno w \\\lfszawie
~Iiędzynarodowego Kongresu Geograf<'m·, który walnie sit: przyczynił do pogłębienia zainteresowań w kierunku dla nas pożąda
nym oraz do rozpowszechnienia w świecie dokładnych wiadomości
o Pomorzu. To samo trzeba powiedzieć o zeszłorocznym l\Ii~clzyKongresy narodowym Kongresie Historyków, jak też o l\Iiędzynarodowym
Miedzy- Kongresie Slawistów, który niedawno się zakoi'1czył w Krakowie.
naMdowe Ze wszystkiemi terni W:·,panialemi przedsiQwzięciami naukowemi
llist,JYykó tJ,pozostawali członkowie Komitetu \Vykonawczego w najbliższej
Geoi:rafów styczności. Nie będzie też zarozumiałością stwierdzić zwi;:!zki
i Slawistów istniejące między niektóremi pracami zgloszonemi na tych kongresach, a akcją prowadzoną na terenie Naukowych Zjazdów
Pomorzoznawczych na rzecz ożywienia studjów nad zagadnieniami północno-polskiemi, bałtyckiemi i morskiemi. Z drugiej
strony korzystamy sami z dorobku tych kongresów, a najbardziej Kongresu Geograficznego, w szczególności, jeżeli chodzi
o materjal naukowy, dotyczący stanu posiadania i rozmieszczenia własności ziemskiej na Pomorzu.
Nie wyczerpalibyśmy zagadnienia przyg,1towa11 do Zjazdu,
gdybyśmy nie zatrzymali uwagi również na fakcie zawarcia na
początku 1934 roku porozumienia między Polską a 1\'iemca mi,
które posiada doniosłe znaczenie dla wielu zagadniei'1, będących
przedmiotem naszych zainteresowa11. Pragniemy przytem podPorfJrn- kreślić, że na wet w okresie największego napi~cia stosunków
mienie
przedkładaliśmy stale gl~bokość myśli nad siłę wyrażeń; nic
~ol~ko-. więc dziwnego, że teraz, w okresie zawieszenia broni i na,viązyniemieckie wania normalnych stosunków kulturalnych cieszymy się, że
możemy tern głębiej poświęcić się studjorn naukowym. Otwiera
się przed nami pole szlachetnego wsp6lzawodnictwa naukowego
z naszym dotychczasowym przeciwnikiem i dążeniem naszem
niech będzie nie dać się wyprzedzić w pracy naukowej.
2.

Wy k o n an ie

uchwa

ł

p op r zedn iego

Z j a zdn

Z dziesięciu uchwal, przekazanych przez poprzedni Zjazd
Instytutowi Bałtyckiemu, jako egzekutywie Komitetu Wykonawczego, jedna (w sprawie wyjątkowego traktowania Pomorza

pod względem dotacyj budżetowych) miała charakter raczej
platoniczny, gdyż wykonanie jej leży całkowicie poza zakresem
kompetencji instytucyj naukowych.
Pięć innych uchwał zostało niemal w pełni zrealizowanych,
mianowicie: pierwsza, co do przygotowania i zwołania obecnego ZrealizoZjazdu, piąta w sprawie opracowywania bibljografji bieżącej
wane
Pomorza przez Instytut Bałtycki, szósta - co do ożywienia uchwały
prac naukowych nad zagadnieniami morskiemi, ósma - co do
opracowania tematów z dziedziny osadnictwa niemieckiego
w krajach bałtyckich i dziewiąta- w sprawie zapoczątkowania
bada11 nad Prusami \V schodniemi i zagadnieniami baltyckiemi.
Natomiast realizacja czterech uchwał pozostałych przekracz.ała zasiąg środków i wpływów Komitetu Wykonawczego, jak
też Instytutu Bałtyckiego. Są to zresztą kwestje wymagające
nietyle natychmiastowego wykonania, ile stałej czujności i ciągłego na wolywa nia szczególnie, jeżeli mowa o użytkowaniu
archiwów krajowych i Gdaóskiego (uchwała IV), tak samo o po- Uchwały
gl~bianin stosunków uczonych naszych z zagranicą (uchwała VII), wytnagaalbo o koordynacji wysiłków w dziedzinie baclaó pomorskich jące sta{uchwala X). Co się tyczy szerszego użytkowania archiwów, lego naKomitet ·\Vykonawczy jest zdania, że należałoby ponowić woływania
starania, zwracając siq w tej sprawie do instytucyj bezr,ośreclnio zainteresowanych.
Odnosimy zresztq wrziżenie, 7e
jednak nastąpiła znaczna poprawa stosunków w tych dziedzinach, a nadesłane sprawozdania oraz obesłanie tego Zjazdu
.;wiadczą nietylko o znacznym wzroście zainteresowania lecz też
o wzroście produkcji naukowej, poświęconej zagadnieniom pomorskim i bałtyckim.
Jedna tylko uchwala, przytem zupełnie realna i niezmiernie
ważna, pomimo wielu wysiłków i starai'1 nie została zrealizowana, inianowicie uchwała III, zarówno w części odnoszącej
J3rak
się cło opracowania wyników spisu ludności z r. 1931, jak też wyników
w części odnoszącej si ę do ogłoszenia statystyki przewłaszczeń.
spisu
Brak tych danych był wielką przeszkodą w przygotowaniach z r. I931
obecnego Zjazdu i paraliżuje nadal cały szereg przedsięwzięć
naukowych .
.'.'Jic możemy też pominąć milczeniem faktu, że Wojskowy
Instytut (~cograficzny ni(' bH:rzc udziału w naszych obradach.
3. O r g a n i z a c j a Z j a z d u

i

n a j b1i ż s z e z a d a n i e

D,)~1via(lczcnia poczynione na z ostatnich Zjazdach w Toruniu i Poznaniu wykazały dostateczną żywotność dotychczasm~cj organizacji, polegającej na rozsylaniu·zawczasu w druku
całości przygotowanego matcrjałn naukowego i rozpoczynaniu
obrad od dyskusji, którą zagaja generalny sprawozdawca danego
zagadnienia. \V związku z tern Komitet \Vykona wczy nie po:3*

czynił \V

przyj(,;tym na poprzednim Zjeździe regulaminie żadnych
zmian, poza przedłużeniem czasu przemówiei1 generalnego sprawozda wcy do 30 minut i autorów zgłoszonych referatów do r5 minut.

Poza tą zmianą w regulaminie wprowadzona została przez
Ko:nitet inowacja w samym porządku obrad; mianowicie Znaczenie pragniemy otworzyć wymianę zdań na tle sprawozdań, przedsprawozdai'i łożonych przez różne instytucje i osoby z prac naukowych,
nadsyła- związanych z po:n::m~ozn;iwstwem w okresie ostatnich z lat.
nych na Sprawozdania zostały omówione w osobnym, rozdanym przed
Zjazd
rozpoczęciem obrad referacie, pozwalającym łatwiej zorjentować
się co cło zasięgu pracy naukowej i sumy dokonywanego wysiłku
w poszczególnych kierunkach (p. str. 195).
Dyskusja taka pozwoli ustalić bliżej, m jaką dziedzinę
zagaclnie1\ należy w przyszłości zwn'>cić uwagę. Nie przesądza
jąc wyników tej dyskusji - jedynie z obowiązku sprawozda wczego, pragnt; stwierdzić, że zarówno na Komitecie \VykonawTemat
czym, jak też w ścislem gronie Instytutu Bałtyckiego niejednonastępnego krotnie dawano \VyTaz ternu, że nasz dorobek naukowy w dzieZia:du
clzinie zagadnie11 m<1r:-;kich jest zbyt szczupły i niewspółmierny
w stosunku do ważności gospodarczej, politycznej i kulturalnej
naszego dostępu cło morza. Tern też kierował się I(omitet \Vykona wczy, \vysuwając jako temat następnego Zjazdu - wszechst -onne o;·\\rict lenie zagadnienia Gdyni, jako portu narodowego ..
4.

P ra ce K o m i t e t u W y k on a wc ze g o

Komitet Wykonawczy, wybrany na poprzednim Zjeździe,
w następującym składzie: Delegat Pozna11skiego
Towarzystwa PrzyjaciM Nauk prof. Stanisław Pawłowski
był Przewodniczącym Komitetu, Delegat Instytutu Bałtyckiego Dyrektor Józef Borowik hyl Sekretarzem, pozatem K~!sę im.
l\Iianowskiego reprezentowali kolejno: prof. Jan Rutkowski
i prof. Franciszek Bujak, Gda11skie To..varzystwo Przyjaciół
Skład Nauki i Sztuki - prof. dr. ~Tarcin Dragan, Polskie Towarzystwo
Komitetu Historyczne - prof. K. Tymieniecki, Ligę l\Jorską i Kolonjalną
Wykonau·- Wiceprezes Jan Drhski, Związek Obrony Kresów Zachodnich -r:zego
Dyrektor Mieczysław Korzeniewski. l(orzystając z upoważnie
nia udzielonego przez Zjazd, Komitet \Vykonawczy kooptował
na okres przygotowań IY Naukowego Zjazdu Pornorzozna,vczegu:
prof. Jerzego Smole11skiego, jako gospodarza obecnego Zjaz<,lu,
Rektora Witolda Sta nie\vicza, jako generalnego Spra v..·ozda WC(:,
uraz dr. Stanisława Antoniewskiego. Komitet Wykonawczy
cieszył się stałem poparciem ze strony interesowanych władz
centralnych i lokalnych, kt{m, ddegowa ly swoich przedstawiciPli na zebranie Komitetu.
funkcjonował
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Egzekutywą Komitetu \\ ykuna wcz< go był lmtytut Bał
tycki, który w związku ze Zjazdem rozesłał ~ okólniki, razem
<lo około 3odi osób i 100 instytucy j; z większością uczestniczących w Zjeździe instytucy j i o~ób p-z(prowa dzil roatrn1

jndywidualną korcsJJOnclencję.

\,V związku ze Zjaz<Iem zostało opra<. G'\Ya n) eh, wyd1 ukowanych i za wczasn rozesła nJ c h 12 referatów , obji;;tofri około
300 str< n. Niezależnie od tych referatów dostose,wa l Instytut
Bałtycki zako{1czrn ie druku nastu~ujących s\voich wydawnic tw,
związanych z tematem Zjazdu i ofiarcwał je ucztstnik cm Zjazdu:
Osadnictwo niemieckie w Frurnch vVschodnic h A. l\I ti nn i C h.
2. O!;ady ho]e}l(lersk ie na nizinie ~arta\\·icko -now~kiej Z. Lu <lk i e W i C Z.
3 Hol nictwo pomorskie w zarysie g( ngraJic zno-go~pcd arc zy1n Fr.
])ziedzi c.
4. Stosunki agrarne na l'omorzu Z. Lu L1 kie w i cz.
5. ;\t]as antropogeo graficzny, obejmujący 3 mapy: pcdatku gruntowego, grstości zaludnienia i narodo\Yości miC'szkańcć.w, oraz skoro·widz B. Z a hors ki.
1.

Pozatem na skntck zabiegów Ii1~tytutu Bałtyckiego zostały
ofiarowan e uczestnik( m Zjazdn nastu ujące ruhlikacje :
l>er Grundbesit z in \\'eichselpo rnmnn zur Zeit dC'r TeilungC'n
Pokns uncl vor dcm \Yeltkriege E. J e ż owej, przez Gdań
skie Tow. Przyjaciół Kauki i Sztuki.
2. Pomorskie gospodar:--t \\·a \\·}ości aiiskie na tle dan:ych
radni nkowości J. Curzytk a i Fr. J)ziedzi ca, przez Pomorsk~ Izbę H.olnicz;1.
3. Siła c1ochodov-a gospodar:,,t w o~aclniczyc h na Pomorzu , - St.
l\J a n t h e y a i C.
J a n ki ew i c z a, przez Pomor~k,1 ] zbę
I.

Rolniczą.

Pragrn; wyrazić imieniem Komitetu \\'ykonaw czego serdeczną "·dzitczność wymienio nym instytucjo m za ich cenne
dary. Pragn<;.> wyrazić wdzi~czność wszystkim , którzy byli pomocni w doprowad zeniu przygotow a11 zjazdowyc h do pomyśl
nego zakończenia, a w szczególności winienem wyrazić wdzi(czność Uni,versy tetowi Jagiellońskiemu, w którego murach obradujemy, jak też prof. Jerzernu Smole11sk iEmn, który przyjął
na siebie uciążliwe obowiązki gospodarz a Zjazdn i zar,evmił nam
najlepsze warunki prary w gościnnych podv,:ojac h lnstytutu
Geografic znego.
Przy j ęcie porządku

obrad

f'RZEW ODN I CZ ĄCY dzi,kuje za "·yczcrpujące sprawozd anie i zagaja
CJtść naukową Zjazdu, poświęconą ngadnien iu osadnictw a

z punktu wi<lzcni-:l gospodarc zego.
obrad (p. str. 24).

gółowy pm ząd<.Jk

Podaje przytem

szcze-

II. CZI~ŚĆ NAUKOWA
A. ZAGADNIENIA OSADNICZO-GOSPODARCZE

Referat generalny rektorc-l, W. Staniewicza.
PRZEWODNICZĄCY

który

wygłasza

udziela głosu rektorowi \V. Staniewiczowi,
referat sprawozdawczy p. t.:

„ Z a g a cl n i e n i a

o s a cl n i c t \\ a

st a n o w i ska

na

Pom or z u

ze

gospodarczego".

Referat rektora \V. Stanie\vicza orna wia zgłoszone na Zjazd
referaty treści ekonomicznej, mianowicie: posła J. Poniatowskiego
- ,,Drogi rozwoju rolnictwa na Pomorzu", inż. Fr. Dziedzica ,, Uwctgi o w:-;p:'>lcze-me;n o:ndnictwie na Pomorzu", dr. St. Antoniewskiego - ,,Opłacalność drobnego rolnictwa na Pomorzu
w świetle <hnych rachunkowości rolniczej", A. St. Brody. „Z:tdlużenie drobnych gospodarstw na Pomorzu w latach
193 r-1933 w świetle ankiety", dr. W. Bronikowskiego-,,Czynniki
postępu osadnika pomorskiego",\\'. Hulewicza i S. Manthcya ,, Rolnicza spółdzielczość niemiecka i polska na Pomorzu'·.
Zarówno referat generalny, jak wymienione wyżej ref era ty
szczegółowe zostały wydane jako praca zbiorowa p. t. ,,Osadnictwo polskie na Pomorzu" (PamiGtnik Instytutu Bałtyckiego,
t. XVIII, serja „Zjazdy Pomorzozna wcze", zeszyt 3).

Dyskusja ogólna
Przemówienia :
prof. \\". S c h r a m rn a ,
prof. E. Ta y I o r a,
dr. K. Es de n - Te 111 p ski ego, po~ła J. l' o n i at owskiego,
nacz. J. Głębowic za, prof..\. \"etulaniego, dr. S.Schmidta,
prof. E. Ta y I or a, rektora \\". St a n i ew i c z a.

\V refer;,cie przedsta,viaj~1cym nam cazagadnienia, bt;dącego przedmiotem Zjazdu, Sprawoidawca
Generalny podzielił je na z cz~ści: r) of; ó 1 n a s y ~ u a c j a
osadnictwa na tle warunkow rolniczych
PROF. WIKTOR SCHRAMM.

łość

i go s p od a r c z y c h P om or z a, z) is t ot a, t E c h n i k a i p o t r z e b y t e g o ż o s a d n i c t w a.
Podział
ten uważam za słuszny. Dyskusję nad całością sprawy osadnictwa, nad jego formą, rozmiarami i kierunkiem, jaki ma
przybrać, musi poprzedzać doskonała znajomość terenu.
Przy rozważaniach podłoża i rozwoju rolnictwa jakiegokolwiek kraju, musimy podzielić całość takich rozważań na
<lwie zasadnicze grupy zagadnie11 . Grupa pierwsza - to
zagadnienia _g e_ ogr a fi cz n o - r o 1 n i cz_ e, ,a wi~c przyroda G eograficz,,~e
wraz z czlow1ek1em, na tle zarysowanych reJonow, czy też w ra- p0 dl 0 ż
mach l)ewnych kierunków gospodarczych (tyJ)Ów gospodarstw) -rolnictwa
e
z nwzglGdnieniem warunków, w jakich te gospodarstwa bytują
lub powstają; te rozważania geograficzno-gospodarcze objąć
muszą możliwości rolnichva na tle ogólnych warunków naturalnych i w ich układzie relatywnym do innych okręgów państwa. Drugim kompleksem zagadnień była by spr a w a z as ob ów,
si I ma t er j a I n y c h i en er g ety cz ny c h, jakie rolnictwo posiada, oraz stwierdzenie czyje są te zasoby i do kogo
należą. Przeważnie bowiem rolnik nie jest wyłącznym i jedy- Za soby
nym posiadaczem ziemi, czy też dóbr z nią związanych. - Są i sity
tu i inni współwłaściciele, CZQsto utajeni, współczynni w rozdziale water jalne
dóbr i konstrukcji całości V{arsztatów, dla których ta ziemia ,,ofnictwa
jest również terenem ekspansji. Mam tu na myśli kredyty,
czyli innemi słowy, obciążenie rolnictwa przez posiadaczy ob- o
cych kapitałów w rolnictwie zaangażowanych.
Te dwa kompleksy wyczerpują, zdaniem mojern, zasadnicze
tło funkcjonowania jakiegokolwiek życia gospodarczo-rolniczego. Zagadnienia geograficzno-rolnicze jako tło, mające być
podłożem naszego rozumowania i wniosków na przyszłość, są,
naogól biorąc, bardzo mało opracowane i wskutek tego nie
jesteśmy w stanie uświadomić sobie z dostateczną precyzyjnością wielu zasadniczych momentów gospodarczych. Nasza
wiedza o Pomorzu rozwinęła siG już wprawdzie znacznie, istnieje jednak jeszcze dużo wątpliwości, niedociągnit:ć i niewiadomych.
Zdaniem Generalnego Referenta Pomorze ,vinno być w pierwszym rzędzie rozpatrywane jako teren rn i ę dz y n ar od ow e j
wym i a ny, mający na wiązać bezpośrednie stosunki wymienne
z zagranicą, względnie jako pośredni porno~t, teren tran~yt_u , 1,róba
gospodarczego dla innych rejonów. Jakkolwiek ~ape\\me UJęc1 e ch arakte,,ytakic ma wiele słuszności, to przecież uchwyceme całokształtu
st yki"
zagadnieó rolniczo-gospodarczych tym skr9tem nie jest słuszne Po morza
i może prowadzić do niepożądanych ,_vnioskowa1\. r~'ak jak
w rolnictwie każdej innej krainy czy reJonu, tak sarno 1 w rolnictwie pomorskiem istnieją licz1!e i 1:óżnora_k~e cechy lokaln_e,
wywołan e przyrodą, stosunka 1111 ctmcznem1 1 gospodarczem1 ,

-
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natury generalnej lub wytworzone dotychczasmvym rozwoje111,
które nie pozwalają na przyjęcie w planowaniu supremacji
pewnych zgóry narzuconych kierunków odnośnie gospodarki
w znaczeniu układania planów dla całego pa11stwa. Vv ojewództwo pomorskie składa się przecież z całego szeregu jednostek
prywatnych, które nie potrafią, albo nie zechcą dostosować
się do kierunków wytyczonych dla całości. Z tego punktu
widzenia trudno, mojem zdaniem, rozpatrywać Pomorze zbyt
jednostronnie i zanadto uogólniająco, jako teren eksportujący
względnie pośredniczący w eksporcie innych dzielnic.
Jeśli weźmiemy po<l rozwagę zagadnienie gospodarstw
typu osadniczego, to zbyt jednostronne i zanadto uproszczone
ujęcie takiej linji przewodniej jest tern wątp1iwsze; tern bardziej
więc wysunie się zagadnienie lokalnych możliwości rolniczogospodarczych, potrzeb lokalnych wewnętrznego rynku itd.,
na co słusznie zwrócono uwagę w innych częściach ref era tu
ogólnego i w osohnych referowanych opracowaniach.
Rozpatrując konstrukcj(; gospodarst\v pomorskich na tle wanmków lokalnych, musimy sobie zdać szczegółowo sprawę z poło
żenia i n d y w i d u a l n y c h j e cl n o s t e k g o s p od a re z y c h i ich zbiorowisk w stosunku <lo dróg komunikacyjnych,
do dalszych i bliższych rynków zbytu i t. p. Nasuwa sit: wówczas konieczność, celem dokładnego zobrazowania bardzo złożo
nej całości, wykreślenia szczegółowych r ej o n ó w g osp oRejony da r cz y c h, posuwania analizy geograficzno-rolniczej do szczecospoda,cze gołów, co jest rzeczą niezmiernie żmudną i bardzo utrudnia
możność wysnuwania wniosków syntetycznych. Spra,va zatem
eksportu czy też sił i możliwości eksportu pomorskiego na tern
tle nie jest rzeczą łatwą do uchwycenia, zwłaszcza, że w referatach przygotowanych na Zjazd, jak i w badaniach dotychczasowych Pomorza, zagadnienie poznania warnnków bytowania rolnictwa pomorskiego nie było dostatecznie oświetlone i skonkretyzowane, nie było dostatecznie wnikliwie zanalizowane ani
.sumarycznie uj(,'.ie.
Tak np. mówi sic: m. in. o eksporcie j,czmienia, żyta, świń
i t. p. Biorąc ogólnie pod mvag, ilości tych artykułów vvyprodukowanych w woj. pomorskiem, byłbym skłonny wyóągnąć
wnioski przytoczone przez Sprawozdawcę; tymczasem, jeżeli przyEksPMt patrnję się produkcji i chociażhy ~ta ty~tyce przewozów kolejozhót
wych tych artykułów w całej l'olsce, widzę, że rola Pomorza
Pomo-,,za w stosunku do innych województw czy dzielnic bynajmniej
nie jest dominującą. \VpramJzie Pomorze wywozi rzeczy,viście,
jak sądzić można z ha rdzo nirdokladnych danych statystycznych,
zmiennie z roku na rok znaczne ilości j,czmienia browarnianego,
gdyż blisko 20 % całego eksportu Polski i blisko 50 % swej produkcji jęczmienia "·ogóle, ale Pozna11skie wywozi średnio wi(;cej,
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dwukrotnie tyle jc;:czmienia browarnianego, a bardzo dużo,
w niektórych latach niemal równe Pomorzu ilości, wywożą
województ:va:_ tarnopolsk~e, ~~olyfo;ki~, warszawskie.
stosun~u
do zagadmema _·wywozu 1lo~c czy kierunek_ pro~ukcp w odn~esieniu do zajęteJ przestrzem przez elany rCJon me są decyduJą
cemi; przewagq _bie_rze mom~nt działani3: mas konkm~en~yjnych,
mniejsza o to z Jakich terenow naplywaJących. Wyb1tme dobre
w stosunku do eksportu położenie Pomorza nie może tutaj
przeciwstawić sit,: działaniu prawa mas. Zdaję sobie sprawę, że
w stosunku do przestrzeni Pomorze wywozi dużo, ale chodziłoby
o wyznaczenie pod tym względem stosunku Pomorza <lo szeregu
innych okregów gospodarczych Polski (województw), mających
produkty na wy,vóz.

~Y

l\Ia tu oczywiście pewne znaczenie wysokość kosztów transportów kolejowych, ale regulacja taryf przev,:ozowych jest rzeczą
zawsze możliwą. Rachunek opłacalności i w następstwie możli
wości podniesienia produkcji mógłby dać może wyniki jeszcze
mniej korzystne dla Pomorza. :\Iusimy posługiwać się uproszczonym, lecz rzeczywistość obrazującym rachunkiem dotychczasowej produkcji masy, a inne momenty byłyby, w rozumowaniu
majem, rzeczą niedecydującą. Tylko czc;:ść Pomorza (wcale nit·
przeważająca), ze względu na gleb~ i klimat, może uprawiać
jt;czmie11 browarniany, tylko część gospodarstw pomorskich, ze
względu na lokalną i wielkościową konstrukcj<.; warsztatu, możl Opłacalność
mieć jęczmie11. ·wnioskowanie na tern tle o kiPrunku woje- eksportu
wództwa, w pojęciu krainy gospodarczo-rolniczej, a tern ba!·dziej
ujęcie
jej wagi eksportowej, jest niesłuszne i mylne.
Jeśli chodzi o inne zboża, udział Pomorza w całym wywozie
Polski jest niezbyt wielki, gdyż, biorąc w kolejności województw,
Pomorze w wywozie pszenicy i żyta rnzem znajduje się przeważnie na 5-em miejscu, po pozna11skiem, wołyńskiem, farnopolskiem i w zmiennej kolei z roku na rok po warszawski em, lubelskiem i częściowo lwowskiem. - Sąd o jęczmieniu jest w tym
wypadku chyba jedynie wynikiem obserwacyj pewnego tylko
rejonu Pomorza, pewnej jego cz~ści.
Sąd posła J. Poniatowskiego o cl obr o ci jakoby klima tu
pomorskiego nasuwa według nmie poważne wątpliwości i je_st błę
dny; klimat ten jest znacznie gorszy, niż go przedstawia R~ferent, jakkolwiek sprawy te są naogół trnd~e do_ uchwycem~
P orównawczego, poniewc1ż klimat w znaczemu klimatu_ r_oln_i- Klimat
czego nie J. est dotąd dostatecznie przepraco_,vany w _oc1n_1es1emu
do całej Polski. \Viedzą jednak Pomorzame z oso b1steJ obser- Pomona
wacji na jak znaczne wahania i niespodzianki s'!c narażone up_rawy
j zasiewy; wiemy, jak znaczne są różnice _khma_tyczne między
północną i południową częścią Po~norza, jak1e_są ~alne lokal~e n~wet odskoki, niekorzystne w tern 1 mvem połozemu, co odb1Ja się
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bardzo wyraźnie na dochodowości i cenie majątkÓ\\. Zrnicnny
i pstry klimat dla wielu rejonów Pomorza dalby się z wielu wzglę
dów porównać z klimatem niskiego przedgórza karpackiego.
Przechodząc do poruszonej w referatach zjazdowych produkcji świń na terenie województwa pomorskiego, zaznaczyć należy, że sprawa ta w rzeczywistości nie przedstawia się ,,-cale tak
bez zastrzeże11 dobrze. V/ahania w ilości produkcji, wywozie
i przywozie świi1 w sztukach dla poszczególnych lat są w województwach ogromne. Wczytanie sic; w dane statystyczne jest
wskutek tego utrudnione, a wyciąganie wniosków ogólniejszych
wysoce z;_nvodne. Dane liczebne trzody chlewnej wykazują przewagę poznat'1skiego, lubelskiego, warsz;__l\vskiego a częściowo
wolyi'lskiego nad Pomorzem. Nadwyżki żywca dla Pomorza
wynosza w 1929 r. IT ,9 ¾ całej nadwyżki poglmvia Polski, Lwów
daje r3,8 (~<)) Lnhlin 14,8 %, Tarnopol r6,6 %, Pozna11 17,8 %W roku 1930 Pomorze 9,2 %, Lwów r3,4 <%, Pozna1\ 15,1 %,
Lublin 16,9 <; 0 , Tarnopol r7,4 %- \V roku 1931 Pomorze rr,4 %,
Tarnopol 15,8 %, Lublin 26,2 % i t. d. Udział pog1owia świi1
na Pomorzu w stosunku do całej Polski wynosi 7,S % w r.1929,
spadając nast\·pnie niżej 7 %- Wzrost pogłowia w województwach centralnych w trzechleciu 1929-31 wynosi zgórą 70 °/4>
(łódzkie zgórą 98 (1/c), warszawskie 78 %, lubelskie 76 % i t. cl.),
w zachodnich województwach 43 % a na Pomorzu 42,4 %Przewozy świó wewnątrz, według badaf1 kolej owych,'" ykazują średnio dla poznaf1skiego 24,9 % (1929) cło 23,8 l; 0(1931) wszystkich przewozów, dla lubelskiego 14,2 do I7,5 %, dla Pomorza
r4,9, 14,5 do 12,6%. Nadania zagranicę, jeśli chodzi o żywiec,
dotyczą przedewszystkiem województw południowych (50 °/4>
wszystkich nadań), - woj. zachodnie wykazują ponad 22 %Więcej niż Pomorze wywożą zagranicę w sztukach: Lwów
w r. 1929 (202 tys.), rc'>\vną ilość Tarnopol (r50-r60 tys.) - w roku
1930 L,vów (143 tys.), Tarnopol (124 tys.), Stanisławów (66 tys.),
Pomorze (58 tys.). Nie ulega kwestji, że transporty przerobionego
mięsa (w tern bekony), których niestety statystyka nie pozwala
uchwycić i wyodrębnić z wystarczającą ścisłością (obliczenia
Związku Bekonowego tylko cz\ściowo dają nam pewien pogląd), poprawiają bilans wywozu Pomorza w ostatnich czasach
coraz wydatniej w stosunku cło ustępującego wywozu ~ywca.
Z drugiej strony wstawiona przccic,;tna waga sztuk bitych 1 tr_ansportowych, ktc'>ra wynosi w województwach centralnych 1 ku
wschodowi ponad 150 kg a w zachodnich około 100 kg - Pomorze wykazuje cyfry malejące 102 kg (1929) do 97 kg (1931 r.)
obniża porównywalną cyfrę wyrażoną w sztukach.
Powstał coprawcla ,v ostatnich latach na terenie Pomorza
d o h r z e p r osp c r u j ą c y p r z em y s 1 b ck o n i a r ski,
b;mlzo silnie wzmaga siG i µot~żnieje na tern tle handel i eks-

port trzody; należ.):' je~ln,_1k. pami<,:tać, _że przemysł bekoniarski
istnieje i gclzicinclz1e1 \ ,s1lme k_onkunlJe z przemysłem J?O~norskim, oraz że przyszlosc bekomar~twa na rynku wszechsw1atowym nie jest pewna. Należy s~)b~e clos~on~le zdawać spraw~,
że konkurencja w Polsce powstaJe 1 buduJe się na tle produkcyJ- l'rzen1ysl
ności, clyktowć111ej w;inmkami lokalno-gospo<larczemi. Produkcja l,l'konia1·sk?'.
świ1\ jest na Pomorzu duża, ale w innych okr<,:gach gospodarczych
(województwach) jest ilościowo wic,:ksza i znacznie szybciej
wzrasta. Pami~tajmy, że ilość świ11 szczególnie łatwo i szybko
ulega zmianie, szczegć>lnie szybko może si<) podnosić.
Trudno dzisiaj pow1.cclzieć, jaki udział przypadnie Pomorzu
w obrotach handlowych trzodą chlewną, gdyż, pomijając koszty
transportu, b,clzie to hvestją konjunkturalnych waha1'i ilości
produkcji w różnych województwach, na którem to tle powstaje
czt.:stokroć bardzo szybko wyraźna konkurencja. Świnia w gospodarstwie wiejskiem \\yst,puje jużto w zależności od kształtowania sic: warunków opłacalności kosztów produkcji (wzglc,:dnic łatwo dostosowując S\Ve ilościowe nasycenie do vvyrnogów), j użto w zależności od ilości domÓ\v, dości gospodarshv
domowych (a wic,:c nie w stosunku do przestrzeni ziemi a na- Trzoda
wet niebarclzo w stosunku do roślin upr.l\\'11Vch) i takieO'o rli!ewna
lub owego układania si<,:, warullk<')\V zasołJności W got<'.nvk.~,
możności zbytu i t. cl.
Swinia w gospodarstwie chlopskiem
jest to inwentarz dochodowy, mający jednak również charakter kapitału obiegowego, pieniądza. Toteż na jej iiość
i obroty wpływa, więcej niż rachunek opłacalności, stosqnck do
zapotrzebowania pieniądza, konstrukcja gospodarczo-pieni,żna
przedsi<~biorstwa i t. p. Nasuwa si\ wi,c i tutaj potrzeba scharakteryzmvania najdrobniejszych rejonów gospodarczych i ich
podłoża demograficzno-socjalnego, a tego właśnie niezmiernie
nam brakuje.
Niezmiernie ważnem zagadnieniem dla gospodarstwa pomorskiego jest r y n e k w e w n c: t r z n y i r y n e k l o k a l n y.
Na tern tle wystc;puje jasno w~1żność z,1g,1dnicnia aprowizowania
Gdyni i Gcla11ska. Rozpatrzenie warunków nnlcgo rynku weWll(,'.trznego daje możność stwierdzenia gl,bokich różnic, jakie
istnieją na terenie woj. pomorskiego w porównaniu z przeważr1;ą
.
cz<:ścią województw: cen tralncmi i wschodniemi. Spotka my SIG A_Prowiiatu z dużo silniej rozwini<,:tą komunikacją kc_>lejow~,. żywszym '.'la G~)'ni
ruchem sp<'>ldzirlczym i handlem w ogMnośc1, skutk1_em, czego 1 Gdanska
kwc ...;tja ksztaltow,ll1ia sil~ poszczcg<',Inych dro~ny~h r<.'J(_mow gospocla rczych podlega d uż_o sla l?iej . wzg:l(~lme rnaczeJ p~·a_wu
thiinenow:-;kienrn, niż gdz1ckohnek 111dz1q \\' Polsce. \\ azną
rol<) odgrywaj~ przytcm warunki p1:zyro_dniczo-g!cbowe, ~ak rn;_tlo
dotychczas zbaąane. Równo<_:zc;mt.: wmny byc znaczmc ~vm~~
Jiw:-;zcnrn bad;111111 poddane k1erun k1 gospodarstwa w z,1 leznosc1
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od położenia, od rynków zbytu \Y związku z charakterrm i ,vielkością gospodarstwa, poparte rachunkiem opłarnlno~ci nietyJk0
w nj\ciu pieniądza - kapitału, ale i czynnika pracy.
\\'reszcie pragnąłbym tn jeszcze zvvTócić uwag<; na fakt,
zdaniem mojem pierwszorz<.._clncj ·wagi, a rnfrnowicie, że nic mojna
wyrobić sobie zdania o możliwo~ciach rolnictwa pomorskiego
i o jego zasobach - o ile nie wnikniemy głębiej w is t ot ę
wielkiej własności na Pomorzu, co w ref era fach na
Zjazd przygotowanych zupełnie nie miało miejsca. Rola wielkiej
własności, poza przodownictwem duchowem i intclektualnem,
o którem wspomniał Referent Generalny, jest ogromną ze wzgl<,:clu
na wagę przestrzeni jaki zajmuje ta forma gospoda.rstwa, na
zdolność produkcyjną, wpływ na rynki świa tmve, sil, sprzedażną
i ekspansję, wyrabianie marki towaru i t. p. Kalcży przytem
Znaczenie pamiGtać, że znaczenie wielkiej wlarno~ci na Pomorzu jest
wielkiej
większe, niż w innych wojew6dztwach (poza poznańskiem).
własności \Vedlug rejestracji z r. 1931 wielka ,dasność co do obszaru
użytków rolniczych i sz,mej roli zajmuje około 40 %, opano,vnjąc zwłaszcza dobre ziemie. 'Wielka \\·Jasność p1 ywa tna,
w ogromnej mierze niemiecka, zajt:]a co bardzo charakterystyczne - najlepsze ziemie, stanowiąc w powiatach o doskonałych glebach (Chełmno, Tczew i t. p.) przytłaczającą
wit,:kszość 1 . Reforma rolna przewiduje copra wda rozparcelowanie znacznej części dnżycl1 majątków, jest to jednak kwestja
przyszłości, natomiast w ciągu lat najbliż:-:zych nie bt..:dziemy mogli uzyskać ohrazu strnktmy agr~mwj Pomorza, z~ nim
nie m,·zgl\dnimy wielkiej ,,-Ja~ności zicrn:-:kicj; mu'."i wit_'C ona
inten·s0w2ć n;1s bardzo żywo.
\Yielka własność ma swe specyficzne zagc:dnirnia org,~nizacyjne i produkcyjne, kt6re muszą być pilnie badane i rozumiane.
Tylko ,v oparciu i w łączności z nią i po zrozumieniu jej znaczenia
możemy rysować warunki bytu i drogi rozwojowe rolnictwa na
Pomorzu, co jest przecież tłem pierwszego kompleksu zagadnie11
uj~tych przez prof. Staniewicza. Tymczasem te rzeczy są również bardzo mało znane. Nic posiadamy nadto zestawień porÓ\\'11a v,czych dla gospodarstw wic.·k~zych i mniejszych na terenie woj. pomorskiego w zest~rn·icniu z innerni woje\\Ództwarni;
w braku odpowiednich opracmrn11 nie możemy do dziś dnia
jeszcze wyrobić sobie jasnego pogl<1:clu, _które typy gospodarstw
i jaką spełniają rolę w konstrukrji całośn rolnictwa danej krainy,
ja kie są siły i jakie możliwości na jutro.
1 Por. F. Dziedzic :
,,Rolnict"·o pornor~kie w zarysie gtcograficzno-gospodarczym"
Odbitka z Pan;ięt11ika Jnst,-tutu Ba/t'yckie:o.
Tom XX. Toruń 1934.

4C, I ;rak czasu me pozwcda mi przytoczyć niektórych, chociaż
niedostatecznych <lanych, ja½ie z prac ~~kL~ctu Ekonomji Rolniczej U. P. co do polożema 1 konstrukcp w1elkorolnych gospodarstw pomorskich, jak również i z innych ogłoszonych już
opracowań_ wylowi_ćby można.
Są to zupeł~1ie kardynalne _pytania, jeśh chodzi o cl1arakterystykę rolnictwa pomorskiego
i bez nich nie można o całości dyskutować. Szkoda wielka, że
ten cały ogromny temat wymknął się z kompetentnych obrad
obecnego Zjazdu i że nie m:uny podanych chociażby tych paru
danych odnośnie wielkiej własności, jakieby z biur rachunkowości na Pomorzu wyłowić już można było. Nietylko o zagadnieniach związanych ze stanem rolnichva i jego warunkami ,
ale i o technice prac rolniczo-organizacyjnych i osadniczych na
jutro bez dokładnego poznania wielkiej własności absolutnie
dysklltować nie można z wynikiem skutecznym.
Stale musimy da.lej o tern pamiętać, że ,v każdem gospofbrstwie, a w obecnych czasach w szczególności, ,-vystępuje
zawsze utajony współwłaściciel, którego statystyka ,vlasności czy
posiadania nie wykazuje. \1/ spólwlaściciel n tajony wyst<:puje
w po~taci kredytów i pożyczek. Są to niewidoczni przeciwnicy,
z którymi musimy siG liczyć, którzy pośrednio a na wet w pewnych momentach i bezpośrednio wywierają nacisk, ,vplyw nieraz
lnrdzo decydujący na siły , kierunek, efekt gospodarstw, wreszcie na ich stan realnego posiadania. K westja wi\c zbadania utajonych wsp<'>lwlaścicieli i zbadania kredytów, a zwłaszcza
hipotecznych, jest bardzo ważną, gdyż w ten tylko spo~ób
u~wiadomić sobie można nasz istotny, cloklaclny shm rosiadania
ziemi na Pomorzu.
Na. III Zjeździe Pomorzoznawczym poruszałem kwestję
wpływu kryzysu na rolnict,vo. Stwierdziłem, że w pierwszych
fazach nnle gospodarstwa znoszą go lepiej, w dalszych stadjach
kryzys się przesuwa na gospochrstwa wiE:ksze; jeżeli jednak
kryzys postępuje znów dalej - sytuacja się odwraca. Duże
gospodarstwa, mające wi\kszą masę zasobów, poczynają się
dostosowywać, wyeliminowawszy najsłabsze spośród siebie,
a skolei rzeczy uginają się mniejsze. I kolejno przesuwa si\
linja reakcji z jednych kategoryj wielkości na inne, 8:ż ~ ost~~:
tecznym rezultacie ginąć poczynają najmniejsze, ob~11żaJą swoJ
poziom folwarczne cło poziomu małych, a _dn_że. ohJekty typn
latyfnndjalnego zaczną na tern tle wzmagac SIG 1 rosnąc.
Co się tyczy drugiego kompleksu zagadni~11, o kt~rym
w:-;pomniałem na początku, t. j. jakie zasoby_pos1ada rolmctwo
i w czyjem te zasoby są ręku - s~ to k~vestJe <lotychczas_ prawie że niezbadane i czekające ośw1etlerna. !'Jasuw~łyby SH~, t~1
pytania odnośnie zaso)Jów kapitałowych ,rolmctwa, pko ~al~:-;~1.
j w r6żnvch formach 1 tynach warsz ta tow rolnych: dalej w1ąze
•'
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si, z tern przedewszystkiem sprawa obdłużenia hipotrczne 6 o,
które wymaga również zdobycia i przepracowania konkretnych
cyfrowych danych. Są to pytania pierwszorz~dnej wagi, bez
rozważenia których trudno mówić o dzisiejszym wyglądzie
i o kierunkach rozwoju na przyszlośc.~. Oba te kompleksy zagadniei1 powinny być znacznie wi\cej pogh:bione, rozszerzone
i wszechstronnie opracowane. Dopiero na ich tle przystąpić
można do rozważania pyta11 strony organizacyjnej i technicznej
pracy osadniczej.
Niezmiernie ciekawy referat
Rektora
wszechstronnie sprn wy rolnictwa pomorskiego. Poruszył on szereg zagadnień specjalnych, co do których
nie chcę zabierać głosu, nie czując si<.: kompetentnym. Ograniczę
się więc tylko do omówienia zagadnie11 o charakterze raczej
ogólnym.
Jeżeli chodzi o ogólne postawienie zagadnienia rolnictwa
pomorskiego i jego przyszłości, sąclz0, że należałoby tu raczej
uwydatnić specjalne problemy tego rolnictwa, wynikające
z jego spec y fi cz n ości, niż poprzestawać na analizie
ogólnych warunków obecnego bytowania rolnictwa polskiego
i wyciąglrnia z niego doraźnych wniosków i wskaza11 dla Pomorza. \Varunki obecne rolnictwa polskiego są tak skomplikowane, że należałoby im poświc:cić szczegółowe rozważania,
któreby swą obszernością przesłoniły nam zupełnie właściwy
cel naszych dyskusyj.
PROF. EDWARD TAYLOR.
Staniewicza oświetlił

Nie m<')g!hym sit: zgodzić, że rolnictwo polskie cierpi wskutek
deflacji. Nie widz~ żadnego związku przyczynowego pomi<,:dzy
niskim stanem cen zbc>ż a rzekomo zbyt małą ilością pieni(dzy
w Polsce. ).Jiski poziom cen zbc'iż w Polsce wynika z przewagi
rolnictwa w naszym ustroju gospodarczym i z taniej konkurt'ncji produkujących krajów zamorskich, wykazuj(1cych n,idprodukcję spowodu specjalnych warunków· powojennych. 1\ie
trzeba też przypisywać iJo;ci pieniądza tych skutkc'iw, ktc'ire są
wynikiem braku kapitału. Ucilacji nic mamy zupełnie,,, Polsce,
• Deflacja !llamy aż 1~adto_ picniądz~l_, bra~ nan~ nat~rn~as! kapit,dc'l\\: . .A to
a rolnictwo Jest zupdme co umego. ~ 1e mozna m1cszac p1emądz,l z ka pi talem.
By w dalszej dyskusji uniknąć nieporozumie1'1 co do intt'rpretacji terminu „deflacja", pozwolG sobie wyjaśni<\ co si(: pod tern
poj,cicm w nauce ekonomji rozumie. :\Iówi.:ic o deflacji, marny
na myśli wyłącznic spadek cen na skutek zmniejszenia się
ilości pieniądza i kredytowych środków płatniczych. Kto wi,c
twierdzi, że m,imy niskie ceny zboża na skutek deflacji, twierdzi
tern samem, że nie nadprodukcja świa tow<i, lecz restrykcyjna
polityka pieni\żna. i kredytowa wywołała spadek cen zboża
w Polsce i jest przyczyną ich niskiego poziomu. Twierdzi też
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tern samem że liberalna, inflacyjna polityka pieni('.żno-kredy
towct potrafił.i by te ceny realnie podnieść. Jest em wn;cz przeciwnego zda n~a.
.
. .
.
. . ._
.
. llość pi~mądz:,t w PolscP zn~me~~zy~a ~H~- m1:1eJ; mz _p1_-odukCJ~l,
me może więc byc mowy o de, lacp piemęzneJ. ZmmeJszab się
ona na skutek spadku cen, a nie odwrotnie; spadek cen nie był
wywołany przez 1~estrykcję obiegu pieniężnego. ~mniejsz_ył się
natomiast znaczme kredyt, mamy pewną cleflaCJę wybupłego
w okresie pomyślności kredytu, zostało to jednak spowodowane
również przez uprzedni spadek cen i jest tylko dostosowaniem
się kredytu do istniejących warunków rentowności przy niskich
cenach i niedostatecznej pewności lokat wskutek przeciążenia
kredytowego gospodarstw w okresie inflacji kredytowej, którą
przeż~1liśmy w latach 1927- 1930. Leczyć zaś skutki inflacji
inflacją bvłoby samobójstwem.
Co się zaś tyczy skutków spadku ogólnego poziomu cen, to
cit::żar tego wielkiego zjawiska międzynarodowego ponosi n nas
w Polsce, tak jak obecnie rzeczy stoją, nie rolnictwo, lecz kapitał.
Usta wy oddłużeniowe przeniosły cały ten ciężar na wierzyciela.
Nie wydaje mi si~ też wskazanem nakłanianie pomorskiego
rolnictwa do forsowania eksportu. Z racji swego
geograficznego położenia Pomorze i tak w tym eksporcie bierze
i będzie brać udział stosunkowo największy. \Viadomo zaś, że
eksport ten w obecnych warunkach może się utrzymywać, tylko
~
dzięki wydatnej pomocy pai'1stwa, dzi<:ki dopłatom ze strony Eksport
spoleczei'1stwa, jest wi<,:c w gruncie rzeczy źródłem strat społecz- Pomorski
nych, które są w czl:ści tylko kompensowane przez pewne korzyści a rynek
walutowe i inne. Na <llnższą metę taki stan rzeczy nie da si~ wewnętrzny
utrzymać. Dla tego też, patrząc cła lej w przyszłość, należałoby
raczej zwrócić uwag\ na rynek we w n G t r z ny jako na
rynek zbytu. Z tego zaś punktu widzenia należałoby poddać
ściślejszym badaniom warunki produkcyjne Pomorza, na co
zwrócił słusznie uwag<; prof. Schramm w swych cennych wywocbch.
Należałoby też zwrócić uwag<,: na rozwój p r z cm y s l n
większego i drobnego na Pomorzu i jego widoki w tej
dzielnicy. Jest to zagadnienie, któremu przyszłe Zjazdy Pomorzozna wcze powinny poświl:cić szczeg(>lną mvage.z. \V związku
z tern, jak i z zagadnieniami osadnictwa, należałoby rozszerzyć l'rze 111 ysl
badania nad rentownością gospodarstw rolnych pomorskich_ i ich Po'morski
poszczególnych typc')w, dane bowiem, któremi dotąd rozporządzamv, bar~lzo zresztą cenne, opierają si<.: na zbyt małej ilości
gospochrstw, nie dają zatem dostateczni~ pewnego i jasnego
obrazu.
Che<.: na zako11czcnic zwn')ci<'~ jeszcze uwagę Ila kilka zagadnie11 gospodarczych, które winny hyć jakmjpn:clzej opra-

48 cowanc, przedstawiają bO\viem zasadnicze znaczenie dla oqentacji w stosunkach pomorskich, przedewszystkiem rolniczych
i stanowić muszą podstawowe przesłanki dla prowadzonej tam
polityki gospodarczej.
Zadłużenie
Przeclewszystkiem nalefałoby opracmvać z a cl lu ż cni e
rolnictwcr r o 1 n i c t w a p om orski e ~ o, w pierwszym rzędzie hipopomorskie- teczne, z uwzględnieniem źródeł kredytu. Orjentacja w tern
!fo
·1,agadnieniu jest niezb<~dna, tak z punktu widzenia gospodarczego,
jak politycznego.
Opracowany winien być również typ gospodarstw
g b ur s k i c h na Pomorzu, jego rozpowszechnienie, rentowność
i metody gospodarcze. Jest to typ specyficzny, niespotykany
w innych dzielnicach Polski, niezmiernie cenny z punktu widzenia polityki społecznej_ \ Vykazal on wielkie wctlory go:--podarcze
Gospodar- w swym dotychczasowym rozwoju. Był również w okresie postwa
rozbiorowym o~rodkiem polskiej kultury i patrjotycznej pracy
!!burskie dla Polski; zasługi jego pod tym względem są nieporównane.
~a czem polega jego siła gospodarcza? Czy nic należałoby
:nvzgl\clnić w wkkszej mierze tego typu w akcji osadniczej
aa Pomorzu, skoro okazZ1.l się tam tak żywotny i dodatni?
Czyby nie można go przenieść i cło innych dzielnic Polski?
Są to wszystko zagadnienia, o których dotąd nic nie wiemy,
a j;.i.kże ważne'.
\Vreszcie, jak si1.: przeclsta wia bil a n s s ka r b owy P oBilans
mor z a w budlecie Rzeczypo:,politej? Czy pa6stwo dopłaca
skarbowy cło Pomorza, czy ciągnie ze11 zyski? \V szak spr~l\va to niezmierPomorza :1ie Wdżna z punktu widzenia polskiej polityki skarbowej i gospodarczej, dotychczas zaś nie jest zupełnie opracowana, choć
jest to możliwe, aczkolwiek połączone ze znacznemi trudnościami.
Te trzy zagadnienia wraz z poruszoną poprzednio k\vestją
przemysłu uważam za najpilniejsze sprawy pomorskie z punktu
widzenia go:;podarczego, które winny być jakn<1jrychlej opracowane ze wzgl~du na ich znaczenie dla Pomorza i dla jego roli ,
w obn:hie Polski.
DR. KAZIMIERZ ESDEN-TEMP3KI. lfoz:poCZIH~ swoje przem6wienie od
nawiązania do ko1'icowej uwagi (;eneralnego Referenta o małym
uclzic.t.le Pomorzan w Zjeździe, i to zarówno w obsacłlie osobowej,
jak i przy opracow,.ll1iU zg_loszonxch referatów. Uwaga ~rr-:1-w~)zclawcy jest słn:-,zna, sklam1- ona Jedna 1< do głębszego wmkm<:cra
w przyczyny tego zjawiska.
o·tóż, zd:rniem mojem, jednym _z \:--ażnych_ powodów tego
Warunki stanu rzeczy jest fakt, że kryzys, pk1 obecme przeżywamy,
fmyrodni- odbija się szczególnie ciężko na gospoda~·sh,~ach rolnych woj.
c:o-klima- pomorskiego. Nawiązując do mv~tg, wyp_ow1edz1anych przez prof.
tyczne
Schramma, pragnę zwrócić uwagę r~a Jeden bardzo znamienny
:--zczegół, a mi:rnowicie na przedw0Je1mą meteorologiczną sta-
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tystykę niemiecką, która s!w~erdz_a, ż~ J?OW. wejherowski w ciqgu
16 lat miał tylko jeden ~m~s1ąc s1erp1en \vol,ny od p~-zy~nrozkovv,

co dostatecznie chyba sw1adczy o truclnoscwch, pkie ma do
pokonania rolnik _pomorski w ~-egulowaniu p_roclukcji rolnej.
Znanym jest r~wrn_eż_ powsz~chme fakt :~łkow1t~go m~raz wymuzania żyta 1 oz1mm na l\..~tszubszczyzme, co 1lustruJe z całą
wyrctzistością trudności ustalenia clochoclowości pomorskich gospodarstw rol~ych. T~1kże i_zmic1:n?ść gleb n~ Pomo_rzu ut~udni~
go_;.;podarowame, gclyz np. J~czm1en browarniany me moze byc
wszGdzie produkowany w stałej jakości ze względu na brak
jednolitych Wdnmków glebmvych i klimatycznych. Te trudności
produkcyjne, wzmożone ogólnym kryzysem, niech służą jako
wytłumaczenie faktu m:dego udziału rolników pomorskich
,v obecnym Zjeździe.
·
Jeżeli będziemy rozp,1tryw,di pomorskie gospodarstwa rolne
poJ kątem widzenicl obecnej usta wy oddłużeni owej ·- to bc;;clziemy musieli także stwierdzić, że rolnicy pomorscy znaleźli się
.
.
obok poznallskich w dużo gorszem położeniu, niż ich towarzysze Obciążenie
w innych dzielnicach. Dzieje si~ to z tej racji, że kredyt, obcią- rnlnictwa
fający go_;.;podarstwa rolne na Pomorzu jak i w Pozna11skiem, Przez krejest w 90 % t. zw. z organ i z o w a ny m kredytem, skut- dyt zorgakicm czego dłużnik znalazł się w stokrotnie gorszem położeniu, rizowany
niż gdyby mi:d do czynienia z szeregiem wierzycieli prywatnych.
Z 'vicrzycielem prywatnym bowiem na zasad.de dzisiejszej ustawy
może sobie Jużo łatwiej poradzić, niż z kredytem zorganizowanym, chociażby ten wierzyciel zgromachił w swem ręku roo'¼
zo bowiązafi.
Poruszając
kwestję
kredytów, pozwolę sobie powołać
si<; na jed1_1ą z moich publikacyj, zatytułowaną „Ekspansja
morska a obrona rolnictwa na Pomorzu", którą opracowałem
przed kilku laty na życzenie Instytutu Bałtyckiego. Już wówczas zwracałem uwagę na znaczny dopływ na Pomorze kredytów
zagranicznych, przeznaczonych dla gospodarstw niemieckich,
które stwarzały silniejszą sytuację finansową warsztatów rolnych mriiejszoś::i niemieckiej w porównaniu ze słabiej zasilonemi kredytem wewnętrznym gospodarstwami polskiemi.
Przechodząc do zagadnienia eksportu, zajmującego w obradach Zjaztln naczelne miejsce, słusznem si~ wydaje, że woj.
pomorskie, posiadające w stosunku do zajmowanego obszaru
ogromną granicę z dostępem do morza i własnym portem, powinno problem ten mvażać za jeden z zasadniczvch postulatów Eksport
swojej gosFoclarki. Tymczasem nierówności klimatyczne i gle- pomorski
bowc, utrudniające wytwarzanie towaru jednolitego i standartowego, stoją w wyraźnem przeciwici'1stwie do zagadnienia eksportowego, jakkolwiek należy podkreślić, że rolnicze organizacje pomorskie, doceniając doniosłość tego zagadnienia, zdołały w znaczStan posia<l. ziemL II.
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nej mierze te trudności przczwyci~żyć i ostągnąć duże rebtywnie
wyniki. Nie możemy jednak porównywa ć i 1 ości o w o
eksportu Pomorza, będącego jednem z najmniejszych \"/Ojewództw w Polsce, z dwoma pra,vie naj,Yiększemi województwami, jak warszawskie i poznar'1skie.

Typ
gosp o~ar st w
os adniczych

Co się tyczy kwestyj osadniczych - to te na terenie Pomorza słusznie muszą być wysunięte na plan pierwszy, jednakże
nie możemy sprawy tej rozpatrywać jedynie pod kątem widzenia matematycznej ilości rnórg,należących do takiej czy innej kategorji własności, ale przedewszystkiern należałoby zbadać, jaki typ
gospoda r st w jest na Pomorzu życiowo najbardziej oclpowiedni. Prof. Taylor zwrócił uwagę na istnienie na Pomorzu
gospodarstw gburskich średniej ,vielkości, w pracy zaś prof.
Ludkiewicza znajdujemy stwierdzenie, że struktura agrarna
Pomorza może uchodzić w porównaniu z inncrni dzielnicami
za najzdrowszą. Toteż nie możemy pominąć tego faktu, słusz
nie bardzo podkreślonego przez prof. Schramma, że właśnie
w woj. pomorski em, dziPlnicy, w której tak trudno gospodarować, utrzymanie warsztatów conajmniej średnich jest zagadnieniem społecznem pierwszorzędnej wagi.

Jeżeli chouzi o ka n dy dat ów
n a os ad n i k ów,
a przedewszystkiem o slużbQ folwarczną, co do której zdania
są tak podzielone, to uważam, że nie można i tej kwestji rozOdpowiedni patrywać jednostronnie, gdyż walory służby folwarcznej jako
dobór
przyszłych osadników są w dużej micrze zależne od tego, z jakich
osadników folwarków ona pochodzi. Na podstawie własnych spostrzeże11
śmiem twierdzić, że służba folwarczna z majątków dobrze prowadzonych może być doskonałym materjalem osadniczym, natomiast z folwarków o niskiej kulturze gospodarczej nic może
być brana w raclmbQ jako ,vartościov.,,y element dla parcelacji.

vVreszcie pragnę zaznaczyć, że ,v mojcrn przekonaniu zadaniem Zjazdów Pomorzoznawczych, a zatem i badaczy naukowych, biorących w nich udział, jest pobmlzenie myśli twórczej, któraby wyprzedzała życic cocl7irnne. Toteż uważam
za wielką zasługę I nstytutn Bałtyckiego organizmrnnic podobnych Zjazdów i jakkolwiek udział Pomorzan jest w nich chwiZfazdy Iowo niewielki, jednak publikacje naukowe, które za inicjaP om orzo- tywą tych Zjazdów ukazują się w druku, rozchodzą się szeroko
znawcze
w społeczeństwie pomorskiem. Z publikacyj tych dowiadujemy
się np., że przed wojną, jak o tern pisze dr. K. J cżowa, a więc
w okresie rozkwitu rolnictwa, obrót ziemią w obecnem województwie pomorskiem, w przeciągu clziesi~ciolecia, obejmował
aż 33% własności. Czyż nie wynika z tego, że nawet w warunkach
ekonomicznych dużo łatwiejszych, niż obecne, nickaż<ly potrafił gospodarzyć na tej ziemi. rnatego też przekonanie, które
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istniało nie tak dawno w innych dzielnicach Polski, że na Pomorzu ziemia sam;i rodzi i tylko ,vystarczy na niej osiąść i gospodarować - było. dla wielu powodem bolesnego i słono opła

conego rozczarowama .
POSEL JÓZEF PONIATOWSKh

Zamierzając

zabrać

głos

częsc1

\V

dyskusji, pragnę obecni~, celem uniknięcja dalszych ewent. nieporozumień, dodać jedynie krótki komentarz
do referatu przeze mnie przedstawione go. Uważam za konieczne
zaznaczyć, że opracowując swój referat w ciągu ubiegłrj zimy
i wiosny, nie wiedziałem, że obrady obecnego Zjazdu będą poświ<;cone w głównej mierze kwestji osadnictwa i przyznaję, że
na tę stronQ zagadnienia zwróciłem zbyt mało uwagi. Zaznaczam
również, że referat mój nie rości sobie pretensji do miana pracy
naukowej w tern znaczeniu, aby miał wyczerpywać cały dorobek naukowy tak obszernego zakresu zagadnień. Jest to raczej
rozprawka o charakterze publicystyczny m, w której cala część
analityczna stanowi jakby skrót myślowy i ogranicza się niemal
tylko do wyliczenia zagadnie11, jakie mi służyły za przesłanki.
Zdaj~ sobie sprawę z mogących wyniknąć z tego tytułu nieporozumień, jakkolwiek uważam, że położenie uratował poniekąd
inż. Dziedzic, ujmując analogiczne przesłanki w swoim referacie dużo szerzej. .Nie przywiązując zatem wiQkszej wagi do
przedstawione go przeze mnie skrótu, którego obrony wszakże siQ
nie zrzekam, pragnę podkreślić, że zasadniczą sprav,,ą w tym
wypadku wydaje mi si~ sąd Panów o opartej na tym skrócie
głównej tezie referatu.
Zdaniem mojem okres dzisiejszego przesilenia gospodarczego ,
w przeciwieńst,vie do lat ubiegłych, stanowi etap, w którym
już częściowo nastc;puje i musi nastąpić w stopniu jeszcze silniejszym r a cl y ka 1 n a prze mi a n a w postawie rolnika
. EwolucJ·a przed- R a d '.),·k a zna
wobec
J)omorskiego
.
l . gospodarczych
, . zjawisk
.
.
woJcnna 1 po cz~sc1 ewo UC)a pierwszych lat powojennych sprzy- p m. na
jaht takiej postaw~e rolnika, przy któr~j z~gaclnicnie, opłacalności wr;os/:wie
gospodarstwa mozna było w znaczne] mierze uprosc1c, sprowa- olnictwa
dzając je niemal jedynie do zagaclniei'1 technicznych wielkiej r
i clobrej produkcji. Tego rodzaju uproszczenie nic jest już obecnie i na dalsze lata nie będzie możliwe. Rzeczyw;stość dzisiejsza
wymaga rozpatrywania każdego kroku rolnika pod kątem
wi\lze_nia op ł a ca 1 n 0 ś ci, bardzo zresztą trudnej do o~iągrnc:cia.
\V jaki spos<'>b i gdzie należy szukać tej opłacalności
ta kwest ja należy już do dyskusji ~zc~cgólowej .. Pr~gn9 j~dy1!ie OfJlawlność
sprostować w związku z poprzcdmem1 przemow1ernam 1, ze mg- gospodarki
dzic nie .wysuwałem twienlze~ia 1:1P· o 1a twej OJ_)lacal?ośc.i t~zod): rolnej
chlewne] na Pomorzu, przecnvme, uważam, ze os1ągm~c1e teJ
oplacalnośc:i jest i b~dzie bardzo truclne i że zacbniem każdego

szczegółowej
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rolnika pomorskiego musi być wyszukanie odpowiedniego dla ,
indywidualnych warunków swego ,varsztatu typu produkcji,
a nawet re ulowanie rozmiarów poszczególnych produkcyj
w czasie. \\ obec zmienionych ,varunków zbytu ,v stosunku
do okresu przedwojennego i lat inflacyjnych, dotychczasowa
postawa rolnika winna ulec radykalnej zmianie.
Powyższe twierdzenie uważam za tez<: zasadniczą mego
referatu i odnośnie do niej proszę dyskutujących o krytykę,
natomiast przesłanki, któremi się posługiwałem - jako mniej
ważne odsuwam na plan drugi.

7

NACZELNIK JAN GLĘBOWICZ.
Problem rolnictwa pomorskiego nie
może być rozpatrywany jedynie w granicach samego tylko Pomorza, jest to bowiem zagadnienie, które dotyczy całej Polski.
\Voj. pomorskie jest połączone tysiącznemi szlakami z organiz-

mem gospodarczym Ifaeczypospolitcj.
Referent Generalny położył nacisk na 2 zasadnicze zagadnienia, od których uzależniony jest rozwój pomorskiego rolnictwa,
a mianowicie na problem eksportu i międzyn;i,rodowej wymiany
gospodarczej. Pragnę to uzupełnić i dodać, że z punktu \vidzenia ścisłej łączności Pomorza z Polską, niemniej wc1żnem jest
Wymiana również zagadnienie utrzymania i rozszerzenia wym i a ny w cwewnętrzna w n ę t r z n ej, w której Pomorze bierze olbrzymi udział. :;\[usimy sobie jasno uświadomić, jak gh;boko tkwi Pomorze \v tej
wymianie wewnętrznej? Dość uwzgh;dnić, że nadwyżki produkcji zbóż na Pomorzu wynoszą blisko połowę niedoboru zbóż
w województwach południowo-wschodnich. Analogicznie ma się
sprawa na odcinku hodowlanym w stosunku do innych województw Pobki.
Wypowiadano tu niej cdnokrotnie zdanie, że koszty produkcji na Pomorzu są wyższe ze względu na złe warunki glebowe
i klimatyczne. Pracowitość ludu pomorskiego waru11ki te potrafiła zwalczyć i Pomorze ma możność dostosowania cen wytworów swej produkcji do realnych możli\\·ości spożywcy, a pozatem ma te same prawa do rynku zewnętrznego, co i inne
dzielnice, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie prod11kty, j;:1k masło,
Traktaty bekony i drób. X a leży iść nawet dalej i clomag~1 ć si<: zasto8owania
handlowe p o 1 i t y k i p ref er e n cy j n ej dla produkcji regjonalncj
Pomorza, w orlniesieniu do niekMrych produktów. N alcży uznać
słuszność regjonalnych tendencyj Pomorza i to zarówno z punktu
widzenia handlu zagranicznego, jak i wymiany wewnętrznej
i to nie w ramach doraźnej polityki gospodarczej, ale na gruncie
długodystansowych zamierze11 ekonomicznych. .Nasza polityka
eksportowa powinna być zbudowana na preferencji produkcji
pewnych regjonów i winna znaleźć wyraz we właściwej konstrukcji t rak tatów h a n d 1 owych, które \\-inny zapewniać
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UJsc1c regjonaln~j proclukc_ji, jak _len, czy 1?ekony. Równ~f'~
polityka taryf 1 przewoz?w ½oleJo:vych wrnn_a mvzglQdm,ac
interesy rolnictwa pomorskiego 1 to rnetylko w kierunku portow
1 stacyj granicznych, ~le powinna dawać możność dowiezienia
towarów na rynek WOJewoclztw ceritralnych, czy nawet wschodnich.
Co si~ tyczy specyficznego p r o b 1 e m u g d a 11 s k i e g o
- to istotnie sprawa ta \vymaga gh"-bszego zbadania ni2tylko
ze stanowiska odbiorcy, ale i dostawcy. \Veclług zawartych
nkła<lów gospodarczych, Gclai'lsk powinien aprowizmvać się
w Polsce, musimy jednak wiedzieć dokładnie, co Gda11sk ze
swej strony nam clać może. Tymczasem pełne korzyści z układów
ma Gcla11sk. Problem ten winien być na przyszły Zja1,cl Pomorzoznawc1y dokładnie pogl<;-biony.
Niemniej ważnem zagadnieniem, jak udział w budżecie
pa11stwowym rolnict\va pomorskiego, jest ró-wnież dokładne
ustalenie, jaką cz~·ść w ogólnym sp o ł e c ,, ny m cl och odzie
ro 1 n i czym reprezentuje Pomorze? Droga ta doprowadzić
może do roz,viązania tak zasadniczego problcmn, jak wyrównanie
podaży i popytu.
\\'reszcie, jeżeli chodzi o przemysł rolny, organicznie związany do tego stopnia z rolnictwem, że właścicielami
jego są rolnicy, należy dążyć do jaknajwiększego jego rozwoju,
gdyż przez to uzyskuje się opłacalność warsztatu rolnego. Przemysł cukrowniczy na Pomorzu posiada już swoją tradycję,
ale też stanmvi problem narodowo8.ciowo-spoleczny Pomorza.
Przemysł brkoniarski i ziemniaczany wymaga silniejszego 22,interesowania się nim ze strony rolników, \V kierunku opano\vania go przez rolnikć>w. ~ą to zagadnienia tak ob~zerne, że
domagają się osobnego omówirnia i nale;i,y si~ sroc:zirnóć, że
jcclen z nast~pnych Zjazcl0,Y Pomorzozna \\ cnch zostz. nie im
pośwjt~cony.

Hynek
gdański

Przemysł

rolny
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PROF. ADAM VETULANI.
W dotychczasowej cly~kusji niewiele
miejsca poświc,;cono rozważeni U' z.1 g,-1elnie11 poruszonych w drugiej czt.,:ści ref era tu rektora Stanie\,·icza: sprawie osadnictwa
na Pomorzu. Zagadnienie to jest jeclnc-k niesłychanie doniosłe
nictylko z punktu widzenia gospodarczego, ale i społecznego.
\Vyjd<? od bardzo trafnego założenia mego przedmówcy, Sfruktura
nacz. Głt.,:bowicza: Pomorze i Polska to jeden obszar socjalnog os p o cl a r c z y. Z tego punktu widzenia rozważę również gospodarcza
sformułowane tutaj twierdzenie, że „s t r u k t u r a s o c j a I n o- Pomorza
gospodarcza Pomorza jest zdrową".
Z punktu widzenia gospodarczego struktura Pomorza jest
niewątpliwie zdrową, gdyż ogół gospodarstw małorolnych (między
2-5 ha) jest minimalny, obejmując tylko 3 % obszaru ziemi
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ornej, zaś reszta obszaru jest rozdzielona pomi~clzy gospo<l.1rstwc1.
samodzielne, gburskie i wielką wla~ność. Otóż ilość ziemi w ręku
wielkiej własności, i to szczególnie w ręku niemieckiem, jest
proporcjonalnie bardzo duża. Zc1chodzi pytanie, czy 1.ę strukturę
gospodarczą, o tak wielkiej ilości ziemi ornej w rękn ""ielkiej
własności, należy utrzymać \\' szczególności, j cżeli się zważy
ogólną strukturę gospódarczo-spoleczną pai1stwa, a mianowicie
ogromną liczbę małorolnych w innych ,vojewództwacl1.
Mowy być nie może, aby dążyć Jo „wyróvmania wdól''
Parcelacja struktury gospodarczej Pomorza, ale należy myśleć i przygotona
wać takie jej przetworzenie, by odpowiadała ona interesom
Pomorzu narodu i państwa. Te interesy wymagają prze pro w a cl zekonieczno- n i a os a d n i c twa, którego potrzebG zresztą rektor Stascią
niewicz podkreślił. Podstawą polityki osadniczej ma być niepaństwowlf tylko wyrównanie krzywdy chłopa polskiego, jak to wyraził ~ię
Generalny Referent, mówiąc o osadzaniu służby folw~ircznej,
ale niemniej najlepiej zrozumiany interes państwa i społeczeństwa.
Kolonizacja niemiecka nie udała się z wielu przyczyn, pobki chłop opierał się brutalnej sile, która chciała
go wyrzucić z ziem odwiecznie polskich, a rentowność wielkiej
własności, przeważnie w ręku niemieckiem, była czynnikiem
hamującym w tej parcelacji. H.ząd pruski popełnił \V polityce
kolonizacyjnej szczęśliwe <lla nas bł<.;<ly. Cl1odzi wic:c o to, byśmy
tych błędów nie powtórzyli. Przecież nic potrzeba przypominać
roli czynnika demograficznego w ekspansji pa 11stwa. Polityka
populacyjna ;\,fossoliniego jest wynikiem zrozumienia tego problemu. Zwiększenie liczby ludności polskiej na Pomorzu ma
również cloniosłe znac1,enie techniczno-wojskowe i mobilizacyjne. Właśnie w granicach terytorjum, które najłatwiej może
być zaatakowane, potrzeba zg~szczcnia ludności szczególnie
wielkiego, tern więcej, że zaludnienie Pomorza w porównaniu
z innemi dzielnicami Państwa jest rzadkie.
Z n ac ze n ie sp ole cz n e osadnictwa nie wymaga
również komentarzy. ;\a pil,'.cie a gra rno-socjalne, podkreślone
przez Referenta Generalnego, jest tak silne w niektórych województwach, że ujście swoje może znaleźć i musi je znaleźć przcdewszystkiem w woj. pomorskiem. Prawda, choćby rozparccloA keja
wan o co do ka walka całą ziemie: w Polsce, problem spra ':'iec11iosadnicza wego rozdziału ziemi nie zostałby rozwiązany na st:\łc. Ni ewą tpotrzebą pliwie zagadnienie osadnicze jest ciężkie i trudne, me znaczy to
społeczną jednak, by go zupełnie nie poruszać. Osadnictwo i:ia Pomo_rzu jest
za tern nieodzowne i to kosztem wielkiej ,vłasnośc1, km m,ccj, że
ta znajduje sic: w wysokim procencie w ręku właścicieli narodowości niemieckiej. \\'prawdzie z radjowego przemówienia Prcmjera prof. Kozłowskiego, wygłoszonego clma 3r października
1934 r., wynika, iż rząd zamierza ró,rnomiernie w całym krziju

pozostawić część dob~ze i rentown~e ~racującej wiel~iej w~a~
sności, ale czy właśme ?omorze, z1e1ma kre~owa, 1:a1 bardzie]
zagrożona w razie ~!arCia z nas~ym zachodmm sąsiadem, 1:adaje się, by stanowic tego rodzaJU rezerwat? Rektor Staniewicz podkreśli~, pona_d to po~rzebę jej szanowania: .m~wiąc, _ż~

wielka własnosc posiada duze zasługi w przeszlosc1, ze z meJ
wychodzili wielcy m9ż_owi~ stanu .. Ni_ewątpliwie można_ ~twier:
dzić, że w przeszłosc1 wielcy męzow1e stanu wychodz1h z teJ
w.1rstwy, ale patrząc na wczorajszych i dzisiejszych m~żów
stanu, stwierdzimy, że wyrośli oni również z drobnej szlachty,
sie<lzącej na obsz~trze nie większym od gospodarstwa gburskiego, z chłopskiej i robotniczej rodziny, z inteligencji pracującej - argument ten zatem nie jest przekonywający i nie
wystarcza do uzasadnienia utrzymania na Pomorzu wielkiej
własności, mimo niewątpliwych wartości ku]turnlnych warstwy
ziemia 11skiej.
Skąd winni rckrutO\vać się osadnicy? Z tego co powiedziao napięciu socjalno-agrarnem w innych dzielnicach państwa
wynika, że osadnictwo na Pomorzu, mając przynieść ulgę temu
napięciu socjalnemu, nie może ograniczyć się do ściągania osadników z sąsiedztwa. Należy ściągać osadników z okolic, gdzie
większość obszaru ziemi ornej znajduje się w ręku małorolnych. Co do osadniczych wartości służby folwarcznej - poglądy tn wyrażone były sprzeczne. Nie wydaje mi się, by niezdolność do samodzielnej gospodarki pewnej grupy służby folwarcznej była wywołana złą gospodarką. niektórych właścicieli
folwarków, jak również nie wydaje mi się trafnym pogląd; że
każdy robotnik folwarczny nadaje się do tego, by mógł sprawnie
administrować samodzielną jednostką gospodarczą. Badania antropologów uzasadniają przypuszczenie, że nie pozost2ją tu bez
wpływu również czynniki biologiczne, struktura psychiczna
i t. p. i że pewne typy antropologiczne mogą się nie na dawać
do samodzielnej pracy na roli. Trzeba te momenty uwzgl\dniać
przy osa_clzaniu służby folwarcznej i badanic1 w tym kierunku

łem

Osadnicy

prowadzić.

Naturalnie, że przy doborze osadników należy kierować się
ich zdolnością dostosowania si~ do ciężkich warunków klimatyczno-glebowych Pomorza, do techniki upra \vy roli, która na
Pomorzu, wskutek działania lodowców, wyk„zuje tak wielką
różnoro(lność mi wet na obszarze r ha.
;>Jasuwa się poważniejsza trudność zbc1d~1nia, jakie konsekwencje bQclzie miała likwidacja wielkiej wh' ~nofri dla p r o- Likwidacja
du kc j i i rynku. Podkreślam, że problem ten nie został wielk2'ei
tutaj rozpatrzony. Ale lat temu II jeden z wojevvodów własności
przeprowa(lzał badania w tym kierunku, które doprov,;?dzily
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do wniosku, że najlepsze wyniki gospodarcze daje u nas gc.;podarstwo od 30-50 ha, to jest takie, jakie jest najsilniej reprezentowane w naszych województwach zachodnich.
1)ruga poważna trudnoić to s fi n a n sowa n ie
os;- dnie tw 2. :-Jie zamierzam kwestji tej bliżej analizować.
Jeśli jednak dla celów społeczno-gospodarczych jest nieodzm:vna
S/inanso- taka reforma - to przy typie gospodarki planowej, w który
wanie
to system obecnie rząd przechodzi, państwo musi znaleźć
osadnictwa środki na rozwiązanie tej sprawy. Dow,'>cl na to mamy zresztą
w hitlerowskich Niemczech, które mimo katastrofalnego stanu finansów prowadzą wytężoną i planową kolonizację swoich
ziem p<'>lnocno-wschodnich, parce1uj~c ziemie ~ozo~t, jące dotąd
własnością państwa czy nawet junkrów pruskich.
\\'reszcie parę słów na zakończenie. Zjazd ol:ccny jest
Zjazdem Pomorzoznawczym. Komitet winit'n wytc::żyć wszystkie
siły,
a by
P om or z e by l o n a p r a w d ę z n a n em.
Niech nie bęclzie takich, którzy tylko przypadkiem, zubocza,
jedynie z pobrzeża Bałtyku lnb z okien wagonu znają trn pi\kny
kraj. Jeśli cale spolecze1'1stwo rozna pif,Jno Pomorza, jeśli
młodzież cala przejdzie szlakiem Lokietka i JagieJly, je~li ujrzy
Dnvęcę i pole Kurzętnickie, gclzie grom;c dzily si~ woj~ka lJlryka
v. Jungingen, aby pod Grunwaldem hrku uchylić pod miccz(m
Korony, jeśli ujrzy miasta pomorskie, kt<Jre dobrowolnie celdawały się w opiekę królów polskich przed krzyżacką zachłan
nością wtccly ukocha t\ ziemi\ i nigcly sobie wyrwać jej
nie d;1.
DR. STEFAN SCHMIDT.
\V referacie generalnym rektora Staniewicza poruszone zostały na wstępie 2 poclsta wowe, zclaniem mojem, zagadnienia, dotyczące obrotu pieni\żnego i rni(dzynarodowej wymiany, które ściśle wiążą się z sob 4 . Polityka pieniężna
i handel zagraniczny rnial_v bardzo silny wpływ na rozwój cało
kształtu życia gospodarczego. Ale nierówna waga przypada im
w udziale we wpływie na rozw6j poszczegMnych dzielnic.

Dotychczasowy rozwój stosunków w okresie naszej pa11wowości podzieliłbym pod kątem widzenia oclclzialywania i1ancllu
3 ttat y
„ozwoja
eksp01tu

zagranicznego na 3 etapy. Pierwszy etap - to okres, kiedy
N iem cy by 1 y głównym o cl biorcą po 1 ski c h
p r od 11 k t ó w r o I n y c h, wywieraj,1c wpływ na nasz hanclel
zagraniczny, a pośrednio i na naszą proclukcj~. Nie potrzebuję
dodawać, że ze względu na nieda w11ą łączność polityczną Pomorza z Rzeszą - · wpływ ten w woj. pomorski em oclclzialywał
~ilniej, niż w innych dzielnicach Polski.
Drugim etapPm nazwałbym okres, w którym, na skutek
w oj n y c e I n ej, te w(,:zly handlowe polsko-niemieckie poczynają się rozluźniać, dochodząc wk011rn do zupełnego zer-
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wania. \Vówczas to eksport nasz zostaje nastawiony na Anglję.
Pomo~ ze, jako dzielnica na~morska,. obejmuje. _rolę ogniw~ pośredniczącego w reallzowamu nasze) or.1entaCJ1 ~an?lu zagranicznego. Szybko też przystosownJe s1( do zm1en10nego zadania.
Ten drugi etap dobiega do końca z chwilą odstąpienia
Anglji od parytetu waluty. Z~lamanie si\ fu_nta wywarło decydujący ,vpływ na wszystkie pansh,a eksportnJące produkty rolne
na rynek angielski. Krok Anglji skłonił szereg pa1'istw do pójścia
w jej ślady i przyłączenia się do t. zw. bloku szterlingowego.
Polska zajęła stano,Yisko wyczekujące. \Y rezultacie rolnictwo
nasze znalazło się w impasie. Ten okres trzeci nazwałbym okr es em wy c z e k i w a n i a. Jego zakoi'lczenie widzę w oczekiwanem dziś zbliżeniu gospodarczem Polski z ~iemcami.
Nie należy się jednak łudzić, aby odżycie stosunków handlowych polsko-niemieckich prowadziło Polskę, a z nią Pomorze,
cło tego stanu rzeczy, który charakterystycznym był dla pierwszego etapu. Od tego czasu całokształt handlu międzynarodowego
R;'nek
uległ. zas~_tdnicz,emn ~przeistoczeniu., Ten~en~je gospodarki pianoweJ wzięły gorę. ~zereg momentow zdaJe się, ,vskazywać, że - 7.rew11ętr2ny
o jle wytrwamy przy obernem ustosunkowaniu si~ do Niemiec, romorza
c~eka ,nas r oz bu cl o w a p 1 a n~ w ości. _Pomorze znalafłoby
sH~ wowczas w warunkach, w ktorych musiałoby nastawić się
na rynek wewnętrzny. _Uważam też za słuszne, aby
sytnaCJa Pomorza, w uwzglęclmemu prawdopodobnego roz¼oju
przyszłego, rozpatrywaną była pod kątem widzenia rynku we'w_rn=;trznego i 1y~h możliwości, jakie ten rynek wewnętrzny clzielmcy pomorskleJ dać może .
. . Przechodząc cło sprawy osadnictwa, wydaje mi się najważ
me3szem, przy rozpatrywaniu tego zagadnienia, wzięcie pod
uwagę dwóch momentów, a mianowicie: celu osadnictwa i jego
środków.

Ce 1 em os ad n i c t 'Va jest poprawa struktury rolnej
ze \\zglt.;clów narodowościowych_, socjalnych i demograficznych.
Zgadzam się w zupełności z wypmviedzianą tutaj opinją, że
struktura roln,1 Pomorza jest zdrowsza, niż innych dzielnic i z tego
względu uważam, że pod kątem widzenia napra'wy ustroju rolCel
nego osadnictwo na Pomorzu ma mniejszą rację bytu, niż winnych
dzielnicach Polski. :dam tn na myśli przedewszystkiem nasze osadnictwa
dz i e I n i c e wsch o cl n i e, gdzie podjęcie kolonizacji uważam wprost za konieczne. Także i pod ,vzględem narodowościowym Pomorze przedstawia dla kolonizacji mniejsze korzyści.
Za kolonizacją m wschodzie przemawiają również wzgh.;dv
ogólna-państwowe i narodowe, gdyż w ostatnich czasach przechodzi tam ziemia w wielkiej ilości w ręce obce. Względy po-
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lityczne grają tu niernniejszą rolę i przechylają wagę na korz:1ść
terenów wschodnich, tern bardziej, że w dzielnicach zachodnich
c;;twierdzamy jnż cLrn,no zniknivie obcego pokostu. Dlatego też,
nie wrt\pując przeciwko ptirrebcji na Pomorzu, sądzę, że
udzielanie pomocy µ~ństwowej winniśrny skierować przedewszystkiem dla prowadzenia parcelacji na wschodzie.
Mówiąc o środka c h, jakiemi rozporządzamy, mamy na
myśli kapitały i materjal ludzki. Brak tych kapitałów zmusza
nas do oględnej i głęboko przemyślanej polity~i osadniczej.
Czyż te konieczne ograniczenia, jakie musimy stoso\vać, nie
bżą nam raczej skupić gros pomocy państwowej w akcji osadniPo!ityka czej na wschodzie Polski? Co się tyczy względów demograficzosadnicza nych sądzę, że rozporządzalny ma terjał ludzki da si<; lepiej
zużytkować na wschodzie, niż na zachodzie, mimo przykrych
dotychczasowych cloświa<lczeń, jakie poczyniliśmy z osadnictwem
na wschodzie. Odnośnie samej techniki osadnictwa, zgadzam
się w zupełności z prof. Schrammem. Chciałbym tylko położyć nacisk na to, że przy kolonizacji przesiedleńczej należv
dać ziemię lepszą przybyszom, niż adjacentom.
~
Pmvolując się na refernt inż. Dziedzica, uważam za niesłuszne lekceważenie przez autora z a g a d n i en i a d z i ecl z i cze n i a. vVlaśnie zwyczaje dziedziczenia w wojewódzZagadnienie twach zachodnich są tym momentem, który przyczynił się tam
dziedzicze- do zdrowszej struktury gospodarczej i ludnościowej. Wpływy
nia
:..~zicdziczenia występują także wybitnie wśród społeczeństwa
angielskiego, kMre z dumą stwierdza, że jego ekspansja kolonjalna, handlowa i przemysłowa jest rezultatem pewnych zwyczajów dziedziczenia.
Wreszcie co się tyczy referatu dr. Antoniewskiego - to
przeciw jego ujt;ciu nie m:.un żadnych zastrzeżeń, o ile autor
używa pewnych metod statystycznych dla przedsta wi<'nia całości
obrazu. Natomiast nie uważam, a by motoda taka pozwalała
na czynienie uog<'>lnic11 na podstawie rezultatów próby, nawet
gdyby matcrjaly były znacznie obfitsze. ~liclibyśmy tu bowiem
do czynienia z poclobnem zjawiskiem, jakie ma miejsce przy
wyciąganiu z urny kul białych i czarnych, z których białe są
polermvane a czarne szorstkie. Czarnych kul, jako szorstkich,
za wsze wyciągać bc;<lziemy więcej (problem niezależności próby).
PROF. EDWARD TAYLOR.
\\'ydajc mi Si\_' nierealnym \\' obecnych warnnka.ch projekt ut\\orzcnia wyższej
ucz c I n i
na Pomorzu. Przy obce nem ci;-iglem zmniejszaniu si~· hu dżetu na
cele \\ yższego nauczania i przy trwających wciąż jeszcze trndnościach w nalcżytcm obsadzaniu katedr \\. i ~tniejq,cych uczelniach, dosyć marny klopotn z utrzymaniem odpowiedniego
poziomu tych uczdni, by mc'Jc rny;lcć o t\rnrzcni11 nowej. Zhyt

59 dużo mamy już ,vogóle wyższych uczelni i niektóre no,\·e ich typy
budzą naprawclQ poważne obawy co do ich rzeczywistej potrzeby

i poziomu. \Vnio~ek Ge1~eral~1eg? R~ferenta :'' tej spra,~·ie opiera
sic; m. i. na stw1erdzemu rnew1elk1ego uclzw.111 rodow1tyrh Pomorzan \V Zjeździe, ro, zdaniem Jego, \\·ynika z braku na Pomorw wyższej uczelni, któraby wypuszczała w ś,\·iat pracowników naukowych i społecznych. \\' mojcm przekonaniu wyż
sze uczelnie sąsif'clnich wojew(\d.ztw wypełniają ,v znpdności
swe zaclania w stosunku do Pomorza, ud.ział ,v nich studentów
z Pomorza jest dostateczny, a że mniej stosunkowo młodzieży
poświQca siQ wyższym stucljom z Pomorza, niż z innych dzielnic,
to jest wynikiem poclrn·aly godnego realizmu żyriowego Pomorzan, . kt(>rzy słusznie nie uważają za korzystne i celowr wytwarzame proletarjatu inteligencji, a doceniają \\' całej pełni
znaczenie wykształcenia zawoclc)\\·ego, które \\. naszych warunkach ma. swą racjr bytu przcdewszystkien1 w formie wykształ
cenia śrrclnicgo. Zresztą, że Pomorzanie hiora malv udział
w Zjazdach Pornorzoznawczych i mało na nicl~ prze;n~l\viają,
to jest wynikiem faktn, że Pomorzanie s;1 z nat11rv zamkn.ic,;~i w sobie . i niech_<c:'tnic zabierają głos. Cenią oni 11ajbardz1e3 pracę. Om pracnJą na Pomorzu, nam zaś pozostawiają
mó,1\.·ienie o tej pracy. Zamiłowania do m6wienia i wiecowania nikt, zdaje się, nie potrafi wyrobić w Pomorzaninie
i żadna wyższa uczelnia na to nie pomoże. Są<lz<:, że nie
jest to bynajmniej szkodliwym objawem. którylJy należało
zwakzać, a raczej wzorem cło naślaclowania.
REKTOR WITOLD STANIEWICZ.

Jakkolwiek w referacie generainym

zwróciłem uwagę na m;dy udział Pomorzan na obecnym Zjeździe ,
jednak miło mi jest teraz stwierdzić, iż wlaŚ' ie z ust tych nielicznych Pomorzan paclły tu słowa świadczące o tern, że społeczeństwo pomorskie przedkłada czyn nad słowa i że głęboko

rozumie potrzeby swojej dzielnicy.
Co się tyczy kwestji deflacji - tak rozmaicie komentowanej
przez uczestników dyskusji - to dla mnie pojęcie to jest całko
wicie zgodne z definicją prof. Taylora i stwierdzam raz jeszcze,
t ej d ef 1 a c j i p o n os i, zdaniem mojem,
że c i ę ż a r
przedewszystkiem ro 1 n i c two. Udział bowiem rolnika w ogólnym dochodzie społecznym bardzo się skurczył, to też rolnik
nie ma czem pbcić. Sprawa wi~c nzdrowienia tych stosunków
wymaga czujnej opieki.
Przechodząc do kwestji eksportu i importu, musimy uznać
za poważny defekt, że obok racjonalnie prowadzonego eksportu,
mamy źle bardzo zorganizowany import. .Musimy eksportować,
a by mieć czem płacić ciąż~ce na nas zobowiązania; db utrzymania jednak równowagi niezlH:clny jest i import, który jest
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u nas duży, ale szkodliwie i nieumicj~tnie prowadzony. Co się
tyczy charakteru naszego eksportu - to jako rolnik uważam,
że przedewszystkiem musimy wywozić płody rolnicze i Pomorze
ma po temu wszystkie warunki. \V czasach obecnych o powodzeniu artykułu m. rynku światowym decyduje nietylko jego cena,
ale i jakość; \\iemy zaś, że produkty pomorskie, ze względu na
wysoką kulturę gospodarczą tej dzielnicy, posiadają bodaj że
najwyższy poziom z całej Polski. \Vystarczy spojrzeć na kartogramy Związku Bekonowego, żeby sit.; o tern przekonać. Mam
tu na myśli przedcwszystkiem bekony. Istnienie chłodni i olejarni na terenie Gdyni ma również pierwszorzędne znaczenie.
Ze względu więc na swą sytuację geograficzną, Pomorze posiada
w dziedzinie eksportu wyraźnie pierwsze11stwo.
Przechodząc do prodnkcj i roślinnej, referat i r ż. Dziedzica
pozwala nam stwiE'rdzić, że dzięki wysokiej kulturze terenów
pomorskich produk::ja buraków cukrowych i jęczmienia stoi
jakościowo bardzo wysoko. Zdaniem prof. Schramma podział
obecny na rejony jest zbyt prymitywny i nie daje wyraźnego obrazu, przyczern prof. Schramm uważa za konieczne
wprowadzenie możliwie najdrobniejszego podziału. Co do mnie uważam, że rozbicie okręgów rolniczych na 3 z a s a cl n i c z e
grupy zupełnieby wystarczyło. Nie zgadzam się rćwnit-'ż
z oświetleniem przez prof. Schramma sprawy eksportu pomorskiego na podstawie przewozów kolejowych i nie sądzę,
aby, opierając si<,: jedynie na statystyce przewoz1\w, można
go było uważać ogólnie za niski.

Z:1gadnienie wyk or z y st a n i a rynku we w n (: t r zn ego jest istotnie pierwszorzędnej \,agi i wymaga przcclewszystkiem przystosowania si~ do istniejących obecnie warunków.
\Viemy przecież, że wybrzeże, zwlaszcz;:1 w sezonie letnim sprowaclza masło, jarzyny, owoce i inne artykuły. Te wszystkie
produkty może dostarczyć z łcttwością woj. pomorskie. ~iemniej
ważnym jest r y n e k g da 11 s k i, który wchodzi do calokszt:1 łtu
zagadnienia w zakresie należytego wykorzystania rynku wewnt.:trznego, którą to kwestją szczególnie siG interesujG, ,zego
dowoclem jest moja praca o rynku wile11skim, mająca się niebawem ukazać w „Rocznikach ;-J'auk Ifolniczych.
Omawiając spra,vy osadnictwa, zgadzam si, w zupełności
z prof. Schrammern, że poważną lukę, przy rozważaniach n1.cl
1
strukturą agrarną Pomorza, stanowi brak opracowa11 d a wi,kszej własności woj. pomorskiego. Zdaniem moj em, Instytut Bałtycki powinien się zainteresować tym problemem, zachęcając
młodych bodaj cło napisania szeregu monografij z tej dziedziny.
R o la w i e I k i ej w la s n u ś c i w całokształcie zagadnid1
rolniczych jest, ze wzgl,du na wysoką kulturę posiadanej ziemi,
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czynnik twórczy, ma pierwszorzędne znaczenie. Gdybym w h.tach
Sprawa 1926-1930, przy organizowaniu spraw osadnictwa mógł się
Wyższej oprzeć na tych podstawach naukowych, które dzisiaj posiaU czelni n,i chmy, wielu popełnionych błędów dałoby si\ uniknąć. Uważam,
Pomorz u iż pozbawienie jakiejś dzielnicy własnego ośrodka naukowego
jest wyraźną jej krzywdą, gdyż świadczy o nierównomiernem
traktowaniu.
Pomorze powinno posiadać taką placówkę. Osobiście glosowałbym za Gdynią, jako siedzibą przyszłej uczelni, ze względu
na atmosfer\ naukową pobliskiego Gdańska. Dzisiaj jest najlepszy moment do podjęcia tej akcji, gdyż wobec nadmiaru
bezrobotnej inteligencji mamy łatwość wyboru młodych naukowców i z tej wyjątkowej konjunktury powinniśmy skorzystać.
Często słyszy siQ twierdzenie, że nie posjadamy odpowiednich
kandydatów do obsadzania katedr, ale w takim razie musimy
sobie takich kandydatów wychować i dbać o naszych następców.
Na czele państwa od lat szeregu stoi wielki mąż nauki - prof.
Ignacy Mościcki, któremu państwo nasze wiele za wdzi~cza.
Niechże ta okoliczność będzie dla nas bodźcem, aby naukę polską
pchnąć na dalsze i szersze tory.
Dyskusja
I.

szczegółowa

Polityka osadnicza

Przemówienia: inż. F. ]) zie dz i c a, dr. \V. Br o n i ko ws k I go,
prof. \V. Sc h r am ma, prof. E. Ta y l or a, nacz. K. Ce c e n i owskiego, prof. J. Sm o 1 eń ski ego, <lyr. \\'. D y kier a, posła
A. Ser oż y ń ski ego, posła Z. Teb i n ki, dr. \\'. \\'in id a, prof.
.\.Hey d 1 a, prof F . n u jak a.
INŻ. FRANCISZEK DZIEDZIC. Sprawy, dokoła których toczy się dyskusja, poruszyłem częściowo w odpowiednich pracach, przesłanych
uczestnikom Zjazdu. Właściwym jednak referatem zjazdO\vym
są „ Uwagi o osadnictwie" i na te pozwalam sobfr, obecnie, po
otwarciu dyskusji szczególmvej, zwrócjć uwagę.
Referat zjazdowy pojąłem jako referat dyskusyjny, to
znaczy przedstawiłem tezy na dość znane tematy, aby doprowadzić do odpowiedzi pozytywnej czy negatywnej na nic. Wszelka jednak prowadząca do celu dyskusja musi się zacząć od
pewnych pozytywnych stwicrdzeii..
Referat o wspólczesnem osadnictwie na Pomorzu miał na
celu posta wić to zagadnienie w świetle ewolncji całokształtu
światowych i polskich stosunkó,v gospodarczych oraz innych,
szczególnie w obrębie ostatniego dziesi~ciolecia. Tezv w nim
zawarte wynikają z poruszrnia następujących zagadn1e{1:

r. Czy forma

przedsiębiorstwa, jaką przedstawia duża
zaslnguje na utrzymywanie z punktu widzenia
gospodarczego, państwowego, socjalnego i demograficznego?
2. Jaka jest obecna faza układu sił politycznych i stosunków własności nad dolną Wisłą i Bałtykiem.
3. Rola społecze1'1stwa polskiego, t. j. jego świadomy udział
w dokonywujących się w tej dziedzinie zj:1 wisk zmagania.eh .
. Rozważenie tych zagadnici1 wyciajc S:ę konieczcm ctia posia<lama _przez nasze społeczeństwo wyraźnego ze.lania, dotyczącego
?sadmc:twa na Pomorzu, t. j. sprecyzowania jasnej opinji co do
Jego _prowadzenia lub zaprzestania. A teraz za trzymajmy się
koleJno przy każdym z postawionych problemów.
Z mojej strony pada na pierv\'sze pytanie odpowiedź przecząca. Podstawy do takiej odpowiedzi daj c obserwacja t r n dno ś ci.
n a j a ki e n a p ot y ka gosp od ars t w o w i e 1 k orol 1_1 e w okr~sie ~przcrr~yslowionej gospodarki. \Vysoka czasem Jego techmka me posiada mocnych podstaw trwałości ekonomicznej. Technika zaś niekiedy mija się z ewolucją w zakresie
rynku spożycia i rynku pracy.
Referent Generalny_, rektor Staniewicz, przychylając si('
zasadniczo cło przedsta w10nych tez, zastrzegł się przed niedocenianiem przeze mnie roli i znaczenia sfery ziemiańskiej, jako
warstwy dającej zdolnych przywódców społecznych i kierowników nawy państwowej, a wi~c war:-;twy posiadającej ½ysokie
walory socjalne i duchowe.
'
To co miałem w tej sprawie do powiedzenia podniósł przede
mną w swojem przemówieniu prof. Vetulani. Opinja moja
w całym szeregu punktów_ po½rywa si~ z_jego wywodami, dlatego
wstrzymuję siQ od odpow1eclz1 w odmes1cmu do tych kwestyj 1 .
Ze strony zresztą osadnictwa, ~ak prowacl_zonego, jak_ je prowadzi obecna reforma rolna, me me grozi zagładą siłom pctencjalnym, istniejącym w tej warstwie.
l{easumując twierdzę, że spolecznP. racje przemawiają
wpra wclzie za n trzymaniem pewnego c,dsf'tka dużych gospodarstw, ale nie przemawiają za utr~ynnniem "'.Vs~y~tkich clnżych
gospo<larstw w ich obecnym rozmiarze oraz ilosc1.

własność,

1
Poza. ramami mojego przemówienia, na użytek dyskusji w druku,
pozwalam sobie wyrazić mocne powątpiev,;anic,czy junkrowie pruscy pojmą
kiedykolwiek tak swoje stanowisko w państ,,·ie polskiem, aby ich utrzymy"·anie przy ziemi mogło być usprawiedliwione względami socjalnopa11stwowemi. Co si~ zaś tyczy polskiego ziemia11s1. wa, to nie trzeba
zapominać, że poza współczesnością warstwa ta ma za sobą pozytywne
i negatywne wyniki z okresu kierowania pa11stwem.
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Znacznie większa uwaga dyskutujących skupia się na osobliwych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych gospodarki
rolnej na Pomorzu, które dyktują jakoby pewien odrębny rodzaj
gospodarki. Te właśnie specyficzne warunki klimatyczne, gleZdotność bowe i gospodarcze na Pomorzu przemawiają raczej za małą ,
dostosowa- niż za dużą własnością rolną. Przecież jest prawdą dziej ową,
nia się że gospodarstwa włościańskie istnieją \V najgorszych warunkach
drobnych klim1tycznych i glebowych, np. na Kaszubach, .Mazurach prusgospodarstw kich, na Podhalu i że właśnie dzi,ki swemu niewielkiemu rozmiarowi mogą one w rejonie silnego zróżniczkowania glebowego
łatwiej się do tego zróżniczkowania przystosować. Również
warunki ogólno-gospodJrcze nie sprzeciwiają się na Pomorzu
prowadzeniu osadnictwa kosztem wielkiej własności.
W sposób niezmiernie przekonywujący pisze o Pomorzu w znanej swej pracy prof. Znaniecki 1 , analizując układ sił społecznych
w walce o tę <lzielnicę. Chcąc nie chcąc pa11stwo i społeczeństwo
polskie wciągnięte tu jest we współzawodnictwo.
Historja Pruskiej Komi.;ji Kolonizacyjnej i obecna działalność osadnicz1 Rzeszy niemieckiej kładzie się wpoprzek
m.szej akcji o~adniczej. Trzeba nam więc uczynić tyle, aby
zgubne dla n1s osiągnięcia Komisji Kolonizacyjnej ustąpiły
skutkom owocnej działalności Okręgowego Urz<~du Ziemskiego.
W ostatnich jedrnk latach - z wielu róż11.ych przyczyn, głównie
osłabła dotychczasowa zdecydowana
gospod1rczej n1-tury inicjzttywa rząuowa w kierunku prowadzenia osadnictwa na
Pomorzu. Wyd1je mi _się, że o tej sprawie winno pomyśleć,
obok rządu, cale polskie społeczeństwo.
Społeczeństwo winno, majem zdaniem, posiadać własny
plan, wypływający ze świadomości, co, kiedy i w jakim kierunku może być n:t odcinku osadnictwa pomorskiego wykonan e.
Pla1i
osadnictwa Przy _konstrukcji tego planu n:ileżałoby wziąć pod uwagę następujące momenty:
r. p o d n i e i e n i e s p r a w y o s a d n i c z e j na Pomorzu do r z ę du niecierpiących zwłoki k o n i e czn OŚ C i pa ń S t W O Wy C h i Sp O ł e C Z 11 y C h;
2. u t w or z en i e wśród spoleczcr'istwa polskiego ta kic h
o ś r o d k ó w czy z r z e s z e ń, k t ó r e b y w za kresie swoich możliwości wsp ó ł dz i a ł a ł y z r z ą
d o wą a kc j ą os a d n i c z ą.
W zakres działalności ośrodków społecznych mogłyby wejść
następujące prace pomocnicze:
przy gotowa n ie
a) odpowiedni wybór
c zł o w i eka - os a d n i ka oraz dorada fachowa,
w szczególności organizowanie życia zbiorowego osad;

s

1
Siły społeczne w walce o Pomorze. ,,Polskie
F. Z n a n i e c ki:
Pomorze", t. II. Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego, Toruń 1931.
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b) z ba cl a n ie najkorzystniejszej wie 1 kości os ad
i środków, któremi powinienby rozporządzać osadnik,
aby przy ustalonym w przybliżeniu biegu konjnnktnry
nie był narażonym na wi~ksze trudności przy organizowaniu gospodarstwa.
Dzieło Gclyni, stworzone wysiłkiem polskiej myśli politycznej
i społecznej, musi mieć swój dalszy ciąg i konieczne dopełnienie
w dzi-:le osadnictwa na Pomorzu. l\Iożna rozmaicie przedsta\\·iać argumenty_. które za tern przemawiają. Ale suma ich zawsze
będzie dodatnia.
Pragrn: dorzucić kilka zdań w sprawie m~go referatu, kt<>rego gł<'>wnym tematem było rozpatrzeme położenia jednostek i grup ludzkich w osadnictwie.
Zastr:'egam _się jednak zgóry, że referat jest tylko rozwinięciem
częśc1_owem 1 tymczasowem tego zagadnienia. :N osi on charakter
raczeJ dedukcyjny, gdy właściwe rozwiązanie tego problemu
możemy otrzymać jedynie przy podejściu indukcyjnem.
~)roblcm osadników na Pomorzu rozbijam z punktu \\idzcma. społecznego na 3 podstawowe zagadnienia: 1) dobór
1 n cl z 1, 2) w i elko ś ć skup i e 11, 3) pomoc w or g an i z o w a n i u się osadnika.
:.\Iówiąc o doborze ludzi, stwierdzam wielką odpowiedzialność, jaka się z tern łączy. Nigdy prawie nie można zgóry powiedzieć, jaki osiągniemy rezultat i czy osadnik okaże się złym
lub dobrym. ;\Iusimy się tu liczyć ze stratami. Toteż przy
badaniach tego zagadnienia należałoby ujawniać dotychczasowe
straty i bh~dy, aby w przyszlem postępowaniu możliwie uniknąć
tych strat. Sto.-mjąc wybór, należy dawać pierwszefotwo osadnikom ruchliwym i czynnym. Co się tyczy służby folwarcznej,
to, zdaniem mojcm, nie należy jej pomijać, jednak w wypad- Do~ór
k:lch załamania się - usuwać z osad i zastGpować nowymi osadmlłów
kandvd:1 tami. Przv rozpatrywaniu zagadnienia dopływu osadnikó\v należałoby „ przyjąć zasadę u wzglc:dniania wszystkich
dzieln~c. Sprawa_ Pomm?a jest _og<'>lno-polsk9,_ koszty o::;-adn~ctwa
ponosi cały kra], a więc ud~1al. w ko~zys~1~ch z ~~acln~c!,va
powinni mieć wszyscy. Powmm tu rowme.z znalezc m1eJsce
reemigranci z \Vestt~lji i pozbawieni chlc'.)a robotnicy z_Francji.
Przestrzcg,1jąc możhwośc1 dorlywu, l_uclz1 z calef?o k_r~Ju, należałoby jednak położyć punkt c1ężkosc1 na elcrnenc1e m1eJscowym.
Teżeli chodzi o wie 1 kość skup ie ń - uważam, że
nie powinniśmy stosować zbyt wielkiego rozproszenia,_ gdyż
zbvt mała wieś osadnicza, złożona np. z 30 zagród, me jest Wielh ość
w~ stanie wyrobić sobie własnej opinji zbiorO\vej i albo musi skupidi
c~ążyć do opin j i więk~z_ej wsi są~iec!niej, albo - . gdy ma w są
siedztwie jeszcze mmeJsze skup1eme - wcl1lome Je pod tym
D~. WIKTOR BRONIKOWSKI.
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względem w

siebie, co się rzadziej zdarza. Bez posic1dania zaś
wspólnego i jednolitego zdania w sprawach organizacyj gospodarczych (kółko rolnicze, mleczarnia i t. p.), skupienie takie
ma CZGsto duże trudności do przczwyciężerna. Potrzeby gospodarcze i społeczne w przyszłości będą wymagać silniejszego
działania wspólnego, a wówczas małym osiedlom b\dzie o wiele
ciężej. Ze względu na początkowe trudności, jakie osadnik
ma do pokonania, należałoby kompletować wsie osadnicze według
dzielnic, z których osadnicy pochodzą. Jeśli chodzi o wielko{ć
gospodarstw, to trzeba dążyć do różnolitości w zakresie obszaru
gruntu przydzielanego danemu osadnikowi.
Co się tyczy p om o c y okazywanej osadnikom, stwierdzić należy, że w ostatnich la taeli jest ona bardzo cenna i poPo moc dla winna iść dalej w tym samym kierunku. Niezależnie jednak
osadników od tego jak się ta pomoc ukształtuje w przyszłości, ważnem
byłoby usłyszeć w tej sprcl\vie opinję kierowników akcji osadniczej, a więc przedstawicieli Urzędu Ziemskiego, Izby Rolniczej itp.
Warto też przy sposobności dyskusji nad osadnictwem
przypomnieć znamienne zdanie prof. Grabskiego: ,,Dok ą cl
sięga chłop polski tam Polska nie jest
kwest j o n o w a n a. Chłop ten jednak musi być silny materjalnie i duchowo".

J(osztowność akcji
osadniczej

PROF. WIKTOR SCHRAMM. Kolejność, jaką zastosował inż. Dziedzic w s\\-oim referacie przy rozważaniu kwestji osadnictwa,
a mianowicie: najpierw zagadnienia demograficzne, potem socjalno-pa11stwowe, a wreszcie gospodarcze, jest, zdaniem mojem,
zupełnie słuszna.
Przedewszystkiem sprawy demograficzne,
dalej sprawy socjalne i zagadnienia państwowe są istotnem podłożem, na którem osadnictwo winno być rozważane. Zagadnienia
gospodarcze wystąpią tutaj niejako wtórnie, jednak w zracznem
nasileniu, gdyż osadnictwo kosztuje. Sprawy te ogromnie nas
obchodzą, gdyż nowopowstale warsztaty muszą żyć i muszą
podołać s\vym świadczeniom, czyli muszą w pewncrn znaczeniu
wytrzymać rachunek opłacalności. Zatem wybór miejsca i warunków dla osadnictwa jest problemem pierwszorzędnej wagi.
Osadnictwo kosztuje bardzo dużo, więcej znacznie niż się nam
zdaje; należy zatem dążyć, aby kosztowny ten proces wytrzymał
próbę życia i aby się opłacał. Dlatego w mojem przekonaniu
osadnictwo musi być p r o w a dz o n e przedewszystkiem
n a ziem i ach dobrych. Niestety, jah. dotychczas,
o s a d y z a k ł a d a n e s ą c z ę s t o w ł a ś n i e n a g 1 eb ach najgorszych i najsłabszych. Nie wchodząc w powody
takiego postępowania, które są zapewne rozmaite, stwierdzam,
że jest to metoda zła i z gruntu nieracjonalna.

G7
Inż. Dziedzic poruszył dalej w swym referacie kwestję
budynków, inwentarzy i t. d. Niezupełnie się zgadzam z uwagami
autora co do obciążenia gospodarstw małych inwentarzem maszyn
i narzędzi, ponieważ osadnictwo małe potrzebuje proporcjonalnie
bardzo dużo wkładów nietylko w inwentarz żywy, ale i w martwy,
i obciążenie to jest w rzeczywistości bardzo znaczne. Z tern
wszystkiem łączy się zatem ściśle kwestja wyboru najwłaściwszej
wielkości os ad, której jednak generalnie, we~ług pewnego
schematu rozwiązać niepodobna. Sprawa ta musi być głęboko
przemyślana i należyte jej rozwiązanie łączy si~, zdaniem mojem,
z potrzebą rozbicia Pomorza na najdrobniejsze rejony, o czem
już poprzedni~ wspomniałem. Dopiero na tle tyc~ rejonów
bQdz1emy mogli rozważać wielkość osad. Na podstawie dotychcza~owych obserwacyj życia rolniczego zbiorowisk tery- ll' ielkość
osad
toqalny~h w obn~bie jednego jakiegoś rejonu, wiemy z całą
p~~ośc1ą, że składowe jednostek gospodarczych winny być
me1ednakowe. Należy dążyć do wprowadzenia jakby całej gamy
g<?spodarstw, poczynając od małego poprzez większe i jeszcze
w1~ksz~, aż nawet ?O ~lużej własności. Niesluszncm i doktrynerslneil1: Jes~ po~taw,1~me sprawy l~ i1;1ż. Dziedzica, jakoby udowoclmoneJ ~zszosc1 konkurencyJneJ drobnych warsztatów rolnyc~. f~l~1e prow~dzc:me. studja nad problemem wzajemnej
zalefnosc~ 1 uz~p~łn~~ma się w konst_rukcji społecznej różnych'
typow w1elkośc1 1 roznych charakterow gospodarstw dają niezmiernie ciekawe wyniki. Prace o poclobnym charakterze są
podejmowane z korzyścią w nauce zachodniej (Niemcy), i należałoby na<l tym problemem pracnwać bez uprzedzeń i a prioryzmu.
Z kwestją zakładania osad, a wic:c nowych budynków,
zakupu inwentarzy i t. p. w gospodarstwach osadniczych łączy
s ię zawsze sprawa pieniGdzy, a w braku ich - spr a w a kr ed y t u. Zagadnienie obdłużenia gospodarstw drobnych i gospodarstw osadniczych opracował w swcim referacie o zadłu
żeniu drobnych gospodarstw p. Broda. Niestety, autor daje
bardzo małą i niewystarczającą liczebność, gdyż cyfry przez 1-: red·yt')'
niego przytaczane odnoszą się zaledwie do 16 ,vzględnie 13 go- i zn dl użc11ia
spodarstw. Dane, które ogłosiłem 1, dotyczą ohlłużenia 37 gospodarsw osadniczych (ogłosiłem jedynie <lane tych gospodarstw,
które miały komplety zamkniGć rachunkowych, a mam obliczenia dla większej ilości gospodarstw osadniczych) j wykazują prawie dwukrotnie większe obciążenie w stosunku
cyfr p. Brody, których nawet nie można uważać za orjcntacyjnc. Cyfry moje z r. 1930 mówią o zadłużeniu średniem
1
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824 zł na I ha, przy wahaniach aż cło 3 465 zł na ha, przyczem
w sumy te wchodzi i reszta ceny kupna. Oczywiście, że sumy te
musiały ulec pewnej zmianie w dalszych latach wobec spłacenia
częściowo przez osadników sum ratalnych reszty ceny kupna,
mogły jednak i wzrosnąć przez narost niedokonanych wpłat,
zaciągni,cie nowych pożyczek i t. d. W każdym razie cyfry te
przedstawiają się naogół zastraszająco, wahając się od 450,- zł
do przeszło 3 ooo,- zł na I ha. Zadłużenia te są to przeważnie
zadłużenia kredytami państwowemi, które powstały z szacunku
ziemi i z rachunku kredytów budowlanych, a wi<,:c długi typowo
inwestycyjne. Rachunek inwestycyj to olbrzymie obciążenie
gospodarstw osadniczych. Powstają one z samej natury rzeczy
nowych gospodarstw (osadnictwo jest rzeczą bardzo kosztowną),
ale również bezsprzecznie w części i dlatego, że ogólnie jednak
istnieje na wsi tendencja do obriążd1 typu inwestycyjnego
i psychika polska nie jest nastawiona na precyzyjność kalkulacji
przyszłości, co stwarza sytuację niezdrową.
Przechodząc do omówienia referatu dr. Antoniewskiego na
temat opłaca 1 n ości ro 1 n i c twa różnych typów warsztatów wiejskich w świetle rachunkowości, zmuszony jestem
st\vierclzić, że ze wzglQdu na zbyt szczupły materjał przedstawiony
przez autora, mimo nieuzasadnionego nawet powi<:kszania
wybieranych zbiormvości rejonowych, nie można wyciągać
żadnych wniosków. Nie zgadzam się również z autorem co do
jakiejkolwiek celmrnści porównywania Pomorza z Estonją,
bo choć oba te kraje leżą nad Bałtykiem, to jednak ich warunki
optacatnośćkonstrukcji przyrodniczej i gospodarczej i ich struktura agrarna
rolnictwa są zgoła oclmienne. Toteż jedynie właściwem byłoby przeprowadzenie porÓ\vna11 z sąsiednicmi województwami, gdyby materjal wogóle do porównywania uprawniał. Jakkolwiek niezmiernie cenię rachunkowość, która daje nam nieraz dużo ciekawego materjalu, jednak - zdaniem mojcm - nie wyczerpuje
ona treści gospodarstwa i nie claje możności wn:kliwego i wszechstronnego poznania ,varsztatów gospodarstw wiejskich, Z\daszrza
w ich konstrukcji organizacyjnej. Pomijam niektóre drobniejsze
zastrzeżenia co do tych i owych momentów pracy.
Reasumując uwagi moje co do poruszanych szczegółów
i co do podstawy całości zagadnienia, uważam, że kwest ja
osadnictwa na Pomorzu to przedewszystkicm zagadnienie o znaczeniu demograficznem, socjalno-gospodarczem i pa11stwowem.
Z tego punktu widzenia i w tern uj\ciu należy mu dać jaknajzdrow:-;ze ramy i silne poclsta wy w konstrukcji gospodarczej;
stąd ważność jego problemów gospodarczo-organizacyjnych
i fina:1sowych. \V obn;bie tych zada1\ ogólnych, stawianych
osadmctwu, musimy dać mu warunki przyrodzone możliwie
najlepsze, a wi\c przeprowadzać je na dobrych glebach, oraz
I

69
stworzyć mu możliwie najzdrowsze warunki pieniężno-gospodar

~ze, w bardzo różnie ksztztltujących się lokalnie stosunkach
Jego opłacalności czy też pieniężnego bytowania, oraz zdawać
sobie dokładnie sprawę z jego wielkiej kosztowności.
PROF. EDWARD TAYLOR. Nie wydaje mi się wskazanem kładzenie przy osadnictwie zbyt wielkiego nacisku n a u dz i a l
w niem robotników rolnych. Istnieje tu, mojem zdaniem, nieporozumienie, wynikające z niedocenien ia ważnych bardzo odrębności hist?ry~zne go rozwoju Zachodniej Polski._ lfobotni_k
rolny w wo1ewodztw ach centralnych czy poludmowy ch me
różni się zasadniczo psychicznie i społecznie od drobnego rolnika.
Przc~hodzen ie od jednego zajęcia do drugiego jest tu zjawiskiem
codr,1ennem, latwem ze względu na identyczność społeczną
tych_ obu warstw. Natomiast w Polsce Zachodniej wskutek
speCJalnego 1 znanego ogólnie sposobu przeprowad zenia u w łaszcz~- Robotnik
ma, robotmk rolny stanowi osobną warstwę społeczną, znpelme rolny jalło
odn~bną o_d warstwy samodzielny ch małych rolników. Jest materiał
ona bardziej zbliżona psychicznie i społecznie do robotników osadniczy
fat,)ryc_znych, niż do właścicieli gospodarstw rolnych. Z niej to
gl'.1w~1c rekrutO\v:ala się emigracja do przemysłowych okręgów
Nie~1cc Zach~dmch . Wzięta ogólnie, nie przedstawia ona, mem
zcla 1}1e,m, n a J 1 e p s z e g o ma t er j a ł u na samodzielnycl~
rolmkow. Dlatego też, aczkolwiek szanuję szlachetne pobudki
programu_ uwzględniania przedewszy stkiem tej warstwy przy
parcclacyJ:1:Vm pr~yd~iale ziemi! sądzę, że. nie P<;)\vin_ny one
przeslamac zasadniczeg o celu, t. J. doboru naJodpow1cdmeJszych
Jc~nos_te_k na osadników. Wydaje mi się wiGC, że należy w· tej
dziedzm1e postępować ostrożnie i rozważnie, indywidualizując.
Jako kierownik akcji parNACZE~NI~ KONSTANTY CECENIOWSKI.
celacy~nCJ na Pomorzu stwierdzam , że akcja ta post~puje
ostatm~. w tempie wzmożoncm. Przełomowym rokiem był
dla akCJl osadniczej rok 1932, kiedy rozparcelowaliśmy tylko Program
około 2 tys. ha, podczas gdy w roku 1933 parcelacja obj~ła już parcelacji
okol_o 3 tys. ha, a w roku 1934 prawie 5 tys. ha. \ V r_oku_ 1935
zamierzamy rozparcelować g tys. ha, z czego 6 tys. z1enn prywatnej, a około 3 tys. ha z domen pa11.stwowych.
Co się tyczy tworzenia osad, t. j. ich wielkości - t_o nie
kierujemy siG, jak dotąd, żadnemi formułkami i dążymy do Typy
stworzenia rozm a i tych typ ó w gosp<?darstw, Jak tego gospodarstw
wymaga samo życie, a powtó1~e tak, by łatw1eJ było tym gospodarstwom istnieć i rozwijać się.
Odnośnie służby folwarcznej pragnę nadmienić, że sytuacja
jej nie jest tak zła, jak się ogólnie wydaje. Ustawa o reformie
rolnej przewiduje; po pierwsz~ wypłat~ od~zk~dowania przy
parcelacji folwarkow, a po drugie przydział z1em1. Nawet małe
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zapasy gotówki pozwalają służbie folwarcznej kandydować do
objęcia osady, przytem stwierdzam, że lepszy element spośród
nich zostaje przeważnie przy ziemi, podczas gdy gorszy odpada.
Od dzisiejszego osadnika wymagamy nietylko rąk do pracy,
ale i pewnego wkładu pieniężnego, toteż osadnictwo współ
czesne nosi charakter jakgdyby spółki, do której przystępuje
państwo i osadnik. Zdaniem prof. Schramma, osadnik potrzebuje minimum lat 5-ciu, aby się zaklimatyzować. Co do mnie
uwafam, że okres ten bywa nieraz znacznie krótszy. Dzisiaj
osadnik otrzymuje osadę zabudowaną, z ziemią obsianą i zasadzonym sadem, przejmując w ten sposób warsztat niemal
zagospod:irowany. Toteż znam liczne przykłady szybkiego
bardzo przystosowania się do nowych warunków.
Główną kwest ją w osadnictwie jest dobór ludzi i o tych
ludzi przedewszystkiem nam chodzi, rekrutujących się nietylko
z Pomorza, ale i z innych dzielnic. Posiadamy jeszcze około
rzo tys. ha zap:isu ziemi, zależy nam zatem na odpowiednim
elemencie ludzkim, któremu ze swej strony winniśmy dać należyte warunki dh normalnego i zdrowego rozwoju. Tak jak
ongiś, w okresach podboju ziemi, szedł n:Ljpierw rycerz, a za nim
ksiądz, tak teraz z:1 komisarzem ziemskim powinien postępować
instruktor rolny. W akcji osadniczej na Pomorzu 3 czynniki
podały sobie ręce: Rząd, Pomorska Izba Rolnicza i Pomorskie
Towarzystwo Rolnicze. \V zespole tym ważny udział przypada
instruktorom rolnym, których współpracy akcja osadnicza
wymaga jaknajwiQcej.
Jak wicbć z powyższego, nie stw,1rzamy atmosfery cieplarnianej n:1 Pomorzu ula osadników, jednak w miarę możności
ułatwiamy im dalszą pracę w tych dość ciężkich warunkach
gleboNych i klimatycznych, jakie posiada Pomorze. O ile porównamy naszą obecną parcelacjQ z poprzednią parcelacją
Komisji Kolonizacyjnej, to widzimy, że my stwarzamy minimum
warunków egzystencji - wtedy, gcly Komisja Kolonizacyjna
da wala osadnikowi wszy st k o w całem tego słowa znaczeniu,
przez co stwarzała warunki szczególne, które niczem go nie
wiązały z nadaną ziemią . .\Iy postępujemy, jak już wyżej wspo~mnialem, zupełnie inaczej i sądzę, że rezultaty naszej akcji,
jeśli chodzi o przywiązanie osadnika cło ziemi, b~dą dużo pozytywniejsze.
PROF. JERZY SMOLEŃSKI.

\V toku dyskusji, dotyczącej osadnictwa, przytoczono dla wykazania jego k_?nieczności szereg
argumentów z dziedziny ekonomii, socjolog]l, demografji, oraz
nar?dowościowej. ~)otrze by ekon "c~ mi cz n e, ~~pr':1- ~ieclli wiają~e
komeczność osadmctwa, okazały się w dyskusp meJednokrotme
sporne. Co się tyczy argumentów sp ole cz ny c h - to te zo-

-

71

-

stały zgodnie uznane za bardzo ważne, jednak zarówno w dyskusji,
jak i w zgłoszonych referatach istnieją, zdaniem majem, pewne
niedopowiedzenia. Rozważa się np., czy przy parcelacji można
pominąć robotników rolnych, wspominając o trzykrotnej krzywdzie, która tę warstw~ spotkała od czasu uwłaszczenia. \V mojem
przekonaniu, na osadnictwo nie można się zapatrywać z punktu Argumentv
¼idzenia wynagrodzenia krzywd w dawnych czasach popelnic- społeczne.
nych i nie mogą one stanowić argumentu przemawiającego za i p oli h·czne
·
pHcelacją faworyzującą tę czy inną grupę społeczną. Z drugiej
strony zwrócono uwagę na rzekomo niedostateczne podkreślenie
roli społeczno-politycznej ziemiaństwa na Pom)rzu. Jeżeli
uprzytomnimy sobie fakt, że 7/ 9 wielkiej własności ziemskiej
na Pomorzu spoczywa w n;kach niemieckich, przypuszczam,
że argument ten znacznie traci tu na sile.

Co się tyczy z a g a d n i e n i a d e m o g r a f i c z n e g o
wiemy, że Pomorze jest stosunkowo słabo zaludnione)
podczas gdy istnieją w reszcie Polski obszary nadmiernie zag~szczone. Dlatego też problem struktury demograficznej nie
może być rozpc1trywany pod kątem widzenia jedynie Pomorza,
ale ze stanowiska całej Polski, oczywiście z u wzgl~dnieniem
pojemności ludnościowej obszaru pomorskiego. A właśnie ten
wzgląd przemawia walnie za parcelacją cz\ści wielkiej własności
na Pomorzu.

Zagadnt'e nie dem ograficzne

Wypowiedziano również w dyskusji zdanie, że punkt ci~ż
nJ.szej polityki osadniczej winien leżeć na wschodzie, a nie
na zachodzie, wychodząc z zalożP.nia, że polskość na zachodzie
jest ustalona, a na wschodzie się cofa. Uważam, że sąd taki
nie jest słuszny.
kości

Nie łudźmy si ę tym faktem, że w ciągu ostatniego dziesięcio
lecia polskiej niepodległości Pomorze okazało się jednym z najczystszych pod względem narodowościowym naszych obszarów.
htotnie m:1.my tam 89 % Polaków; pamiętajmy jednak, że
właśnie dzięki sbtbenm z,iludnieniu istnieją na Pomorzu powiaty,
w których bardzo niewielki przybytek Niemców mógłby zmajoryzowclć istniejącą wi<,;kszość polską, gdyż np. w pow. sępol~ńskim zmjdujemy przewyżkę zaledwie 9 Polaków na r km kw.
vV świetle tych liczb uważam, że argument przemawiający za
utrwclleniem polskości na tych zagrożonych obszarach jest
dostatecznie przekonywujący. Dlatego też z najwyższą satysfakcją przyjąłem cło wiadomości stwierdzenie, że w 1935 r. zamierza
się rozparcelować g tys. ha, z czego 6 tys. ha ziemi niepolskiej.
Z tego wzgl~du, chociaż kolonizacja kosztuje drogo, jednak
nad1l po w i n n a się ro z wij a ć, przyczyniając się do
utrwcllenia naszego stanu posiadania na ziemiach pomorskich.

Konieczność . .
parcelac7i

DYREKTOR WACŁAW DYKIER.

Hodowla
owiec

w

toku dyskusji usłyszeliśmy opinję,
uczyniono dotychczas niewiele
i że niesłusznie rozpoczęliśmy parce 1 ac j ę od majątkó,v
państwowych, gdyż w ten sposób powiększyliśmy proporcjonalnie
stan posiadania jednostek niemieckich. Z drugiej jednak strony
słusznie podkreślono, że osadnictwo na Pomorzu ma na celu
stworzenie żywego muru chłopa polskiego na rubieżach Rzeczypospolitej. Ten właśnie cel przyświecał głównie polityce osadniczej ministerstwa przy parcelowaniu majątków państwowych
i sądzę, że ta właśnie lin ja wytyczna była słuszną. Jeżeli marny
krytykować dotychczasowe metody parcelacji, musimy najpierw
zdać sobie sprawę, jakie posiadamy środki dla przeprowadzenia
parcelacji, zwłaszcza, jeżeli chodzi o wielką własność. Takiemi
dwoma zasadniczemi środkami byłyby: wykaz imienny właści
cieli i wykup przymusowy. Wylania s_ię_ pytanie, czy oba te
instrumenty zostały wyzyskane przez M1msterstwo, Państwowy
Bank Rolny i Urzędy Ziemskie. Sądzę, że tak, jakkohviek nie
było doprawdy rzeczą łatwą przeprowadzić gospodarczo i finansowo przymusowy wykup prywatnej własności. Nie posiadam
odnośnych cyfr, jednak to jest pewne, że poczynając odr. 1928
wykup majątków niemieckich i przejście ziemi do rąk osadnika
polskiego coraz więcej się wzmaga. Od tego czasu sporo własności
niemieckiej przeszło do rąk chłopa polskiego.
Uważam, że referat po~ła Poniatowskiego, ,vskazujący drogi
rozwoju rolnictwa pomorskiego, poruszył kwestje zasadnicze,
jakkolwiek zdaję sobie sprawę, jak trudno było w tak krótkiem
opracowaniu ująć tak wielki splot zagadnień.
Nie wspomina jednak autor o możliwościach hod o w 1 i
o w i e c, prowadzonej bardzo dobrze w niekt<Jrych okolicach
Pomorza, czyto na pastwiskach gospodarstw ekstensywnych,
czy też wykorzystując koniczyniska, czy wreszcie odpadki buraków cukrowych, a przecież połączenie intensywnych form
gospodarki rolnej z hodowlą owiec świadczy o zmyśle praktycznym rolników pomorskich.
Rozpatrując wpływ kryzysu na rolnictwo pomorskie, stwierdza poseł Poniatowski, że jakkolwiek przeżywa ono przesilenie,
to jednak dzięki zasobom gleby jest lepiej sytuowane, niż inne
województwa. Należy jednak pamiętać, że zasoby te szybko
się wyczerpują i wó,vczas musi nastąpić zwrot do ekstensywności kultury rolniczej.
że

Parcelacja
majątków
pmzstwowych
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w zakresie osadniczym

POSEL AUGUSTYN SEROŻYŃSKI.
Jako chłop pomorski, stojący
blisko spraw z ziemią związanych, poczuwam się do obowiązki1
wypowiedzenia kilku uwag w toku uzisiejszej interesującej
dyskusji.

71 Większość referatów zgłoszonych na obecny Zjazd opracowana została nie przez Pomorzan i zdała od Pomorza i myślę,
że jest to jedną z głównych przyczyn mylnych niekiedy o niem
sądów. \V mojem przekonaniu Zjazdy Pomorzoznawcze powinny
się odbywać na Pomorzu, aby być bliżej zagadniei1, któremi
się interesują.

Hasło pruskie „Zahlen und Maul halten", oraz ciągła
obecność szpiegów i żandarmów pruskich zmusiła Pomorzan
do zamknięcia się w sobie i uporczywego milczenia. Pomorze
jednak odnosi się do k w e s t j i o s a d n i c t w a z calem
zrozumieniem, oceniając jego doniosłość. Dlatego możemy tylko Tempo
żałować, że tempo kolonizacji ostatnio osłabło, jakkolwiek ro- kolonizacji
zumiemy, że lepiej działać powoli i ostrożnie, niż rozdawać
ziemię byle komu i nie dać osadnikowi należytej opieki. l\Iusimy poprawić popełnione błędy, które kryzys jeszcze pogłębił,
i ratować przedewszystkiem istniejące już osadnictwo.
Podkreślono w dyskusji zdrowy typ gospodarstw gburskich.
wytworzyła usta wa pruska, która zabraniała parcelacji,
zezwalając na pozosta wicnic całej ojcowizny w rękach tylko
jednego dziecka. Reszta dzieci musiała szukać innego zajęcia,
obejmując wolne za,vody na polu kupiectwa i rzemiosła. Na Gospodartej ustawie tylko wygraliśmy, bo dzięki niej wytworzył się stwo gburmocny stan średni, który z chwilą przyłączenia Pomorza do
skie
Polski wykupił większość placówek kupieckich i przemysłowych
z rąk niemieckich. A za tern i z tych również względów gospodarstwo gburskie może być słusznie uważane za najzdrowsze
i typ ten należy nadal zachować.

Typ ten

Zdanie, że Niemcy przegrali akcj( kolonizacyjną, gdyż zbyt
późno ją podjęli, uważam za niesłuszne. Przeciwnie, zdaniem
mojem, ko 1 o n i z ac j a n iem ie ck a po w i n n a by la
r o z p o c z ą ć si ę o j a k i e 30 la t w c z eś n i ej i wtedy
zdołalibyśmy z pewnością uratować dużo -więcej ziemi polskiej.
Czem później zaczęłaby się walka, tern mniej bylibyśmy do tej
walki zdolni, bo wiadomo, że długotrwały stan pokoju usypia
czujność w stosunku do wroga. Zacięta zaś walka o ziemię
wywołała odruch energicznego odwetu.

Niemieclrn
ahcja kolonizacyjna

POSEŁ ZYGMUNT TEB INKA. Z niektórych przemówie11 wyniosłem
wrażenie, że parcelacja i kolonizacja na Pomorzu nie są
koniecznością. Przeciwko temu twierdzeniu muszę jaknajenergiczniej zaprotestować, gdyż uważam, że parcelacja w Polsce Znaczenie
nie jest już dzisiaj zagadnieniem politycznem, ale przedewszyst- socjalne
kiem problemem o niezwykle silnie zaakcentowanym cha- akcji koloraktcrze socjalnym. Nadmiar ludności na ws~ i zam~nięcie dróg nizacyjnej
dla naszej emigracji, czy też do przemysłu 1 do miast zmusza
nas do zastanowienia się, w jaki sposób skierować tę falę ludzką

7-! wieś i związać z ziemią. Xasze kresy wschodnie nie posiadają dzisiaj odpowiednich po temu warunków ze względu na
wielką ilość nieużytków, jak np. bagna poleskie, których meljoracja wymaga kapitałów przewyższających nasze możliwości.
Cały zapas ziemi, nadającej się do szybkiego zapełnienia jej
osadnikami, leży w województwach zachodnich, z których
Pomorze posiada 120 tys. ha, a Poznańskie 160 tys. ha.

na

Co do wie 1 kości proj e kto w a ny c h os ad,
zgadzam się w zupełności z prof. Schrammem, że sprawy te
należy traktować indywidualnie, biorąc pod uwagę vlarunki
klimatyczne i glebowe. Uważam także, że kolonizację należy
przeprowadzać, w miarę możności, na ziemiach dobrych. Jedna
zasada natomiast nie podlega, zdaniem mojem, dyskusji, a mianowicie, że powinniśmy dążyć, za przykładem naszego zachodniego sąsiada, aby ta kolonizacja na Pomorzu, była jaknaj wiGksza
i aby w bliskiej przyszłości nie 66 Polaków mieszkało na jednym
km kw., ale znacznie ½ięcej.
DR. WALENTY WINID.
Poruszę najpierw sprawę gęstszego zaludnienia Pomorza. Uważam za stosowne przytoczyć tu opinję jednego z uczestników l\Iiędzynarodo·1\·egJ Kongresu Geograficznego
w \Varszawie, prof. 1\Iichotte, znanego geografa - ekonomisty
belgijskiego. J ednem z ważnych zagadnie11 aktualnych Kongresu był problem „przeludnienia". Otóż prof. Michotte wykazał,
Potrzeba ż~Belgja,posiadająca26omieszkańcównakmkw., nie jest wcale
gęstszego przeludniona. Cóż w takim razie powiedzieć o Pomorzu, posiazatudnienia d1.jącem 66 mieszkańców na km kw.? Czyż więc nie powinniśmy
Pomorza dążyć do jaknajintensywniejszej kolonizacji Pomorza, mając na
względzie ten fakt bezsprzeczny, że w walce dwóch nacyj zwycięża zawsze ta, która posiada: 1° większą silę ekonomiczną,
2° większą masę ludnościową, i 3° wyższą kulturę. Z tego już
punktu widzenia należy przystąpić do jaknajszybszej parcelacji
wielkiej własności na Pomorzu, lecz równocześnie podnosić tę
dzielnicę przemysłowo i kulturalnie.
Nadto pragnę dodać słów parę o ki er u n ka c h gosp od a r cz y c h rolnictwa pomorskiego. Prof. Schramm wypowiedział opinję, że rolnik pomorski stoi przed koniecznością
wyboru kierunku produkcji: ,,hodowlanej albo roślinnej".
Rektor Staniewicz w referacie generalnym daje pierwsze11stwo
Kierunki kierunkowi hodowlanemu. Zdaniem mojem, sprawy tej dzisiaj
gospodar- nie można przesądzać, gclyż nie mamy przeprowadzonych· odpocze
wieclnich badań klim:ttycznych i glebowych dla P<;)lnor~a. Kraje
skandynawskie, o klimacie dużo ostrzejszym mż khmat pomorski, prowadzą poważną produkcję warzyw; to pozwala
przypuszczać, że i Pomorze posiada dane dla jej rozwoju. Sądzę,
że wywóz wielu warzyw z Pomorza do północnych krajów
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Europy, ma wszelkie widoki powodzenia. Także kierunek hodowlany, a więc produkcja trzody i drobiu, jak i mleczarstwo,
może tu mieć zastosowanie. \V mojem przekonaniu woj. pomorskie śmiało może i winno prowadzić oba kierunki gospodarki
rolniczej.
Z punktu widzenia ekonomisty uważam,
osadnictwa należy rozpatrywać na trzeźwo, bez
powodowania się zbytnio optymizmem. Przyznaję tu prymat
względów politycznych, jednako1woż w kraju tak biednym jak
Polska, momenty ekonomiczne muszą odgrywać znacznie więk
szą rolę, niż w krajach bogatych.
Prof. Schr:imm stwierdził w swojem przemow1eniu, że
os ad n i c two kos z tuj e bard z o dużo. Na tern tle
teza inż. Dziedzica, że osadnictwo współczesne jest procesem
zgodnym z ewolucją gospodarstwa narodowego, może być podane w wątpliwość. Podział dużych gospodarstw na małe,
jakkolwiek przynosi sczasem przystosowanie się do nowych
warunków bytowania, nie zastąpi na długie la ta w y d a jn ości gospodarstw większych, które produkują
na rynek. Prawda, że gospodarstwa małe, właśnie dlatego, Wydajność
że są bardziej niezależne od rynku, łatwiej mogą przetrwać 5ospodarstw
kryzys. Czy to jednak jest najważniejsze kryterjum na dłuższą większych
met~? Przypomnieć tu można oświadczenie Sapiehy z XVIII w.,
że Polska ma przewagę nad innemi krajami, gdyż posiada budynki
drewniane, które najłatwiej odbudować po wojnie. Czy z tego
punktu widzenia mamy powrócić do budownictwa drewnianego,
albo do okresu, kiedy każdy sam dh siebie robił buty i mvdło?
\Viemy o pierwotniakach, że są nieśmiertelne, nie u wavżamy
jednak, że ich ustrój organiczny jest najwyższy.
Kapitałów w Polsce mamy niezmiernie mało i to na długo,
czego dowodem jest nasza stopa procentowa, która jest stosunkowo bardzo wysoka. Faktem jest, że r ha malej własności
pochłania dt1leko więcej kapitału niż r ha gospodarstwa dużego.
~ie jest to obojGtne z punktu widzenia uprzemysłowienia kraju.
Niektórzy ekone,miści twierdzili, że za sumy wypłacone wła- Kosztowściciclowi wywłaszczonego majątku, kupi on ak~jc przemy- ność akcji
słowe. To jest nieporozumienie, bo z og0lnej sumy kapitału parcelawiGcej trzeb:t włożyć w rolnictwo przy małych gospodarstwach, cyjnej
jak przy dużych. Skąd więc będzie się rozwijał nasz przemysł,
jeżeli tyle pieniędzy utopimy w rolnictwie. Ta uwaga rzuca
też światło na kwestję zatrudnienia i bezrobocia i wskazuje, że
wyłącznie tą metodą nie rozwiążemy kwestji przeludnienia
w Polsce.
\V innem m1eJscn w referacie inż. Dziedzic;-i znalazłem
uwagę, że kraje, które jak Stany Zjednoczone A. P. nie miały
PROF. ADAM HEYDEL.

że kwestję
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patrona tu dużej własności, stawiały milowe kroki postępu rolnego. Nie można jednak porównywać Polski ze Stanami Zjednoczonemi, gdzie przeciętna ferma ma 50 do roo mórg ,vielkości.
Do tego stanu nie doprowadzimy nigdy, chyba, żeby się ilość
ludności w Polsce, a zwłaszcza ludności wiejskiej, gwałtownie
obniżyła.

\V calem tern zagadnieniu pomijam oczywiście b\estję
która, zdaniem mojem, jest najważniejsza i może
w pewnych wypadkach, jak np. na Pomorzu, przeważyć szalę
argumentów ekonomicznych. Jeżeli j eclnak bierze się pod u wagę
względy czysto ekonomiczne, to podkreślam jeszcze raz, że
trzeba się głęboko zastanowić, czy polityka parcelacyjna jest
ogólnie wskazana i czy w przyszłości nie okaże siQ potrzeba
powrotu do kumulowania ziemi w wic..ksze warsztaty produkcji.
polityczną,

PROF. FRANCISZEK BUJAK.
Odnoszę wrażenie, że tylko nieporozumienie mogło wywołać wątpliwości co do potrzeby parcelacji na Pomorzu. Sądzę, że wszelkie argumenty wysuwane
w dysh.7.lsji muszą ustąpić przed tak elementarną zasadą, że
jeżeli ktoś chce bronić swojego kraju i swojej niepodległości to żadne koszty nie mogą go odstraszyć.
W toku dyskusji niejednokrotnie zwrócono uwagę na fakt,
że kolonizacja jest bardzo droga. Trzeba tu jednak pamiętać
o bardzo charakterystycznem zjawisku, że w pewnych momentach en erg j a psych i cz n a, a wskutek tego i ekonomiczna człowieka niesłychanie się ·wzmaga i właśnie cbłop na
dorobku, zdobywszy kawał ziemi, potrafi nieraz wydobyć z siebie
kolosalne napięcie energji i wytworzyć w ten sposób dużą

sumę kapitału.

N acz. Ceceniowski, jako kierownik akcji kolonizacyjnej na
Pomorzu, zaznaczył, że dzisiaj osadnik otrzymuje osadę kompletnie gotową i zagospodarowaną. Niewątpliwie taki stan
Intensyw- rzeczy jest pożyteczny i wygodny dla osadnika, ale w naszych
ność pracy stosunkach ekonomicznych wydawałoby mi się bardziej wskaosadnłka zane stworzyć tylko takie warunki, aby wywołać w osadniku najwyższe napięcie energji. Z punktu widzenia psychologji chłop
skiej nie należy temu chłopu dawać za dużo, zwłaszcza że to
może nie odpowiadać jego potrzebom i może być zbyt kosztowne.
Wiemy, że niema lepszego środka dla ob ro ny kr a j u,
jak wypełnienie go ludnością, zwłaszcza taką, jak polska, która
znaczenie posiada tak wielką silę rozrodczą. Z taką ludnością żaden rząd
osadnictwa zaborczy nie da sobie rady, nietylko po 150 latach panowania,
dla obrony ale nawet po 5 wiekach, gdyż ludność ta, tkwiąc w ziemi, zakraju
chowa zawsze swoje oblicze narodowe, chociażby ono było
przez pewien czas, pod wpływem nacisku kulturalnego zaborcy,
tylko podświadome. Pomorze, które kształtem swym przypomina
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palec, wskazujący nam, że droga nasza prowadzi ku morzu,
powinno być tą polską ludnością wypełnione.
Posiadanie ziemi przez z w art ą masę 1 ud n ości
polskiej jest dużo cenniejsze, niż pozostawienie jej w rękach
wielkiej własności. Mieliśmy przecie na Ukrainie olbrzymie
latyfnndja, cudownie zagospodarowane majątki; jednak zginęły
one dla nas na setki lat, jeżeli nie na zawsze, natomiast kołchozy
czysto polskie istnieją i może nawet kiedyś swym mieszkańcom
zapewnią dobrobyt. Szlachta polska, zarówno na wschodzie
jak i na zachodzie, jak to widzimy z przygotowanej na obecny
Zjazd pracy dr. Jeżowej, zawsze łatwo mogla być pozbawiona
ziemi, albo nawet nieopatrznie ją traciła. Pozostawienie wic;;c
tej ziemi w rękach szlachty polskiej, a cóż dopiero mówić o niemieckiej, byłoby niezmiernie niebezpiccznem w dzisiejszej naszej
sytuacji.

2.

~

o I a e k sp o r t u w r o 1 11 i c t w i c p o m o r ski em

Przemówienia: prof. \\'. Sc hr am ma, dyr. \"\'. ny kier a,
J. Poniatowskiego, dr. \V. \\'inida.

posła

Zaga<l.nienie eksportu pomorskiego
d,vojako: a) w obrc;;bie samego województwa pomorskiego i w stosunku do jego produkcyjności
ora7, możliwości gospodarczych, b) w uwzględnieniu jego wagi
ilościowej i wartościowej w stosunku do całej Rzeczypospolitej.
\V tern znaczeniu przytaczałem poprzednio niektóre dane odnoszące się do ruchu wymiennego i wyvvozowego to,varów z Pomorza i z innych województw. Ważność tego zagadnienia
uwydatnia się w wywozie względnej ilości bekonów pomorskich,
gdzie mamy możność stwierdzić, jak relatywnie ważną jest
ta sprawa w obn;bie życia rolniczego PomorLa, a jak niewielką
wagę odgrywa tenże wywóz w stosunku do całej Polski. Tern
samem musi się pod względem wywozu Pomorze podporząd
kowywać naciskowi innych rejonów o znacznej pojemności
wywozu.
PROF.

WIKTOR SCHRAMM.

należałoby

rozpatrywać

DYREKTOR WACLA w DY KIER. Oparcie polityki gospodarclej Pomorza w głównej micrze na eksporcie jest o tyle niebezpieczne,
ż~ eksport nietylko jest zależny od nas, lecz i ocl tych, którzy
nasz towar przyjmują wzgl. przyjmować zechcą. l\Ioże się więc
łatwo zdarzyć, że eksport nasz zostanie zahamowany i w konsekwencji rolnik, nastawiwszy s,vój vv·arsztat na produkcję
eksportową, poniesie duże straty. \V czasach zmiennych konjunktur raczej gospodarstwo o prod u kc j i w i e 1 os t ro nn ej ma rację bytu, jako że rozdziela się wtenczas ryzyko
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produkcji na kilka gałęzi wytwórczości rolniczej, aniżeli przy
jednostronnej produkcji, nastawionej przytem głównie na ekspor~.
Wielką pomocą przy regulowaniu eksrortu byłoby wprowadzeme
t. zw. pełnej standaryzacji, co dla Pomorza nie stanowiłoby
żadnego niebezpieczeństwa, gdyż towar pomorski przewyższa
pod względem jakości towar pochodzący z innych dziel nic
Polski.
Przechodząc do Gdyni, jako rynku eksportowego, należy
rozróżniać dwie Gdynie. Jedna, to właściwe miasto z portem,
liczące około 30 ooo mieszkai1ców, druga to Gdynia wielka,
łącznie z okolicą, gęsto zaludniona w lecie. Ta wielka Gdynia
jest pod wieloma względami samowystarc;·alna, gdyż wszystkie
Gdynia gospodarstwa okoliczne, leżą.ce w obrębie wielkiej Gdyni, projako rynek dukują na zaspokojenie potrzeb miasta. Jeżeli chodzi o produkcję
eksportowy ogrodniczą na Kaszubach, to wiemy przecie, że Kaszuby mają
najgorszy klimat i najlichsze gleby, wobec czego wszystko
dojr7ewa tam tak późno, że w czasie sezonu letniskowego kaszubskie gospodarstwa nie mają towaru gotowego na zbyt.
Wskutek tego konkurencja z okolicami, nawet daleko od Gdyni
położonemi, jednakowoż w lepszym klimacie, jest uniemożli
wiona względnie bardzo utruclr1iona.
Pozostaje kwest j a ce n, a szczególnie t. zw. ,,rozwartych nożyc", o których wspominał Referent Generalny. Wiąże
się z nią sprawa pośrednictwa i spółdzielczości. Jeżeli sprawa
oddłużenia da się pomyślnie załatwić, to trzeba również rozwiązać sprawQ cen, sprawę eksportu a wreszcie konsumcji weZagadnie- wnętrznej. :Musimy znaleźć wewnętrznego konsumenta i konnie cen sum~ję tę zorganizować. I to jest kamień wt;;gielny, na którym
możemy budować przyszłość rolnictwa pom0rskiego. N aj waż
niejszą zaś podstawą do jej budowy jest rolnik pomorski, który
dzięki swemu doświadczeniu, wytrwałości i zamiłowaniu do
pracy będzie najmocniejszym fundamentem mądrej i prze\vidującej polityki rolnej Pomorn.
Zgadzam się zupełnie z prof.
Schrammem, że w stanie, w jakim znajdują się obecnie msze
badania, dotyczące całokształtu zagadnie11 zwfrizanych z rolnictwem pomorskiem, posiadamy za mało materjału analitycznego dla stworzenia syntezy dostatecznie pewnej. Z tego wi<_c
Udzial
Pomorza wzgl,du wnioski nasze mogą być narazie wyciągane jedynie
w eksporcie z danych przybliżonych. Jeżeli chodzi o zagadnienie eksportu,
to zaznaczam, że bynajmniej nie miałem zamiam twierdzić,
jakoby udział dzisiejszy Pomorza w eksporcie Polski był bardzo
wie~ki. Gdy jednak prof. Schramm stanowczo podkreśla, że
udział ten jest mały, można się z tern określeniem zarówno
zgodzić, jak nie zgodzić, zależnie od tego, co umówimy się uwaPOSEŁ JÓZEF PONIATOWSKI.

- ,u za kryterjum małości czy wielkości udziału. Wyciąganie
wniosków o małym eksporcie Pomorza głównie na podstawie
przewozów kolejowych jest w każdym razie nieścisłe, gdyż np.
jeżeli chodzi o eksport jęczmienia browarnianego, to wchodzą
tu w grę bardzo często drogi wodne, pominięte w dyskusji.
Dotyczy to zwłaszcza pow. brodnickiego i luba wskiego, skąd
jęczmień udaje się do Grudziądza i stamtąd dalej Wisłą.
Zjawisko to podkreśla, jak mylnem jest wyciąganie wniosków
na podstawie zbyt jednostronnych materjałów.
\V rozpatrywanem przez nas zagadnieniu o wiele bardziej
doniosłą od sprawy, czy Pomorze ważne jest dla eksportu,
jest kwestja, czy eksport ten jest ważny dla Pomorza. Wagi
eksportu dla życia gospodarczego pewnego obszaru nie da się
mierzyć tylko ilością tylu a tylu tysięcy tonn wywiezionych
z tego obszaru, bo gdyby np. Pomorze wywoziło choćby niewielką w liczbach absolutnych ilość, stanowiącą jednak całą
nadwyżkę danego towaru nad własne potrzeby tylko zagranic\,
a nie na rynki wewnętrzne, to siłą rzerzy cena, uzyski wana
w eksporcie, zacz~łaby regulować cenę danego towaru także
w obro~a~h wewnętrznych Pomorza. Natomiast, gdybyśmy Eksport
pochlamah całą produkcję Pomorza na rynku wewnętrznym, c;:y rynek
moment ten okazałby si, również bardzo ważnym, gdyż zade- 1vewnętrzny
cydowałby o zdolności konkurencyjnej Pomorza w stosunku
do innych dzielnic. Jeśli chodzi o cenę regulowaną przez eksport, rzut oka na mapę uczy, że rolnictwo pomorskie będzie
otrzymywało wyższe ceny, niż rolnictwo innych województw.
Przy braku eksportu ten przyv.-ilej położenia dogodnego_ dla
Pomorza znika, staje się ono jednem z województw dość oddalonych od głównych wewnętrznych rynków zbytu. Rola zatem,
jaka przypadnie Pomorzu będzie całkowicie zależna od tego,
czy b,dziemy krajem zamkniętym we własnej s"koru_pie, uprawiającym po I i tykę sam o ,v y starcz a 1 n ości, czy
krajem, prowadzącym ożywioną wym i a n ę między n ar od o wą.
Nigdy róv,nież nie twierdziłem, że sytuacja naszego eksportu zależy wyłącznie od nas samych. Przeciwnie, podkreślałem w referacie, że zależy ona w znacznej mierze od obcych,
jednak byłoby niemniejszym blc,:dem sądzić, że wobec zależności
od cudzej polityki nasza własna nie ma tu nic do powiedzenia.
Dlatego przywiązuję wagę do stwierdzenia, że eksport jako
taki jest zjawiskiem korzystnem dla Pomorza.
Prof. Taylor jest zdania, że nie powinniśmy faworyzować
eksportu, który przynosi straty gospodarshvu społecznemu
i lepiej skicrmvać uwagę ni rynek wewnętrzny. Podzielam to
zdanie w zupełności w tej jego części, która dotyczy forsowania
eksportu tam, gdzie przynosi on straty, z tern jednak zastrze-

żać
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żeniem, że eksport nasz najbardziej jest utrudniony przez naszą
własną taryfę celną, wraz z reglamentacją a nie przez brak
środków asygnowanych dla dumpingu. ~Iożemy za tern dążyć
do wzmożenia eksportu na wet przy osłabieniu dumpingu, drogą

pewnego zliberalizowania naszej polityki przywozowej.
DR. WALENTY WINID. Przeciwko skierowaniu nadprodukcji rolnej
z Pomorza na rynek wewnętrzny nie mam żadnych zastrzeżeń, ale
uważam, że rynek zagraniczny ma dla rolniczych planów Pomorza
Znaczenie pierwszorzędne znaczenie, chociażby ze \vzglęclu na sytuację gerynku
ograficzną tego województwa. Zjawiska ostatnich miesiQcy wykazagranicz- zują wyraźnie, że \Vszelki autarkizm jest fantazją, a tylko „handel
nego
zagraniczny" jest żywotną realna rzeczywistością,. Zatem i Polska skazana jest na prowadzenie handlu zagranicznego, a więc
na eksportowanie swych produktów obecnie przedewszystkiem
rolniczych. Jeśli więc inne dzielnice nasze mają brać udział
w eksporcie, to nie można tego negować i Pomorzu.
Co do roli Pomorza, podkreślonej przez Generalnego Referenta jako terytorjum pośredniczącego w eksporcie innych
dzielnic, to zdaniem prof. Schramma, który S\ve twierdzenie
opiera na statystyce przewozów kolejowych, usiłowania w tym
kierunku nie dadzą się przeprowadzić. Otóż, po pierwsze, przy
konstruowaniu takich twierdzeń nie można się opierać tylko
na danych statystycznych przewozów kolejowych. Po drugie,
statystykę ująć należy więcej wszechstronnie, rozróżniając
dokładnie rodzaj i jakość produktu, miejsce jego pochodzenia
i przeznaczenia, czas, drogi i pośrednika. Toteż dane prof.
Schramma nie przemawiają mi do przekonania.

3. W a r u n k i p r z y ro cl n i c z e, k 1 i mat y cz n e
b owe rolnictwa pomorskiego

g 1 e-

Przemćiwienia:
posła

J.

prof. \\". Sc h r am ma, prof. 13. Z ab orski ego,
P o n i a t o w s k i e g o.

PROF. WIKTOR SCHRAMM.

Podział

na rejony

Podkreślam

konieczność

doskonałego

p ozna nia
g e o g r a f j i r o I n i c z e j Pomorza. Jest
to dziedzina mało opracowana. \Vartościowe prace inż. Dziedzica, jakkolwiek wnoszą dużo bardzo cennego i ciekawego
materjalu, uwzględniają jeszcze jednak niedostatecznie tak
ważne dla rolnika czynniki, jakiemi są gleba i klimat. Jasne
uświadomienie sobie przyrodniczych. warunków mogłaby dać
jedynie szczegt'>lowa analiza aż do możliwie najmniejszych
jednostek, i na tern tle dopiero możnaby przeprowadzić podział
województwa pomorskiego na odpowiednie rejony, co jest rzeczą
do wykonania bardzo uciążliwą. ~a tern tle wprowadzony
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podział zarysowywałby rejony nie zwarte lecz rozrzucone, prowadziłby do znacznej pstrokacimy. Ale tylko taki podział
pozwoliłby na uchwycenie drobniejszych a jednak niezmiernej
wagi zjawisk przyrodniczych i na tle tej szczegółowej pstrokacizny możnaby dopiero rozpatrywać przy rozważaniu osadnictwa właściwe jego formy, typy organizacyjne i t. p. Oczywiście, ŻE', pozJ rozpatrywaniem różnicujących momentów przyrodniczych, v.-lączyćby się musiało do zada11 geografji rolniczej
również momenty gospodarcze, ludnościowe, organizacyjne

i t. d. i t. d.
Pragnę podejść do poruszanych zagadgospodarczo-rolniczych ze stanowiska geografa.
Celem regjonów, o których tu wspominano, powinno być
ustalenie komórek terytorjalnych możliwie jednolitych. Podział
Pomorza, czy jakiegokolwiek terytorjum na regjony, musi być
poprzedzony skrupulatną an8lizą, która pozwoli na ustalenie
granic regj onów.
PROF. BOGDAN ZABORSKI.

nień

Dla obszaru Pomorza sporządzona została serja szczegółowych map, dotyczących rozmieszczenia szeregu faktów z dziedziny geogr~fji _rolniczej i osadniczej. l\Iapy opracowane zostały
według gmm Jednostkowych w skali r:300 ooo na konturze
Antropogeograficznego Atlasu Polski. Mapy te obrazują: rozmieszczenie intensywnośd produkcji żyta, ziemniaków w q
z I ha i in. Widzimy, jak wielkie są różnice w plonach nawet
sąsiednich obszarów. \V jednym i tym samym powiecie znajdujemy często obszary o wielkich i małych plonach. Od wybornych czarnoziemów istnieje cala gama przejść do lichych
piasków Borów Tucholskich.
Ponadto zwrócić należy uwagę na mapy: użycia ziemi,
podatku gruntowego, komunikacyj, przyrostu zaludnienia, typów
osadniczych i inne. Przez zestawianie map dochodzimy do wyróżnienia dość jednolitych regjonów, których granice widzimy
narzucone na mapę.
Trudno myśleć o prowadzeniu racjonalnej akcji osadniczej
bez dokładnej znajomości kraju. Do tego celu zmierzamy przez
żmudne sporządzanie licznych map analitycznych. Niestety,
brak środków nie pozwala na opublikowanie wszystkich map,
jednak prace kartograficzne w tym zakresie będą prowadzone
nadal.
POSEŁ JÓZEF PONIATOWSKI. Kwestję, czy Pomorze produkuje drożej, czy taniej, a więc zagadnienie konkurencyjności Pomorza
w stosunku do innych obszarów Polski, uzależnił prof. Schramm

w znacznym stopniu od jego warunków klimatycznych i glebowych, oceniając te warunki nad wyraz pesymistycznie. Sądzę,
Stan posi ad. ziemi . II

G

Znaczenie
map a13 a-

litycznych
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że w tym wypadku ma zupełną rację mz. Dziedzic, zaznaczając, że kwestja, czy klimat jest dobry czy zły zależy od tego,
z czem go będziemv porównywali. O ile porównujemy klimat
Pomorza z Poznańskiem, porównanie to wypadnie na niekorzyść
woj. pomorskiego, jeżeli jednak weźmiemy Polesie, albo woj.
klimat pomorski okaże się korzystniejszy. W stowileńskie Warunki sunku do całej Polski Pomorze nie może być uznane za teren
klimatycz- klimatycznie upośledzony. Tak samo i kwestja dobroci gleby
no-glebowe jest bardzo względną. Tak n. p. niektórzy z przedmówców
Pomorza twierdzili, że mój pogląd na możliwości wzrostu uprawy j(,CZmienia browarnego na Pomorzu nie ostoi się ze względu na
zbyt ubogie gleby dla uprawy tego wymagającego zboża. Tymczasem pozostaje faktem, że powiat chełmi11ski, który uchodzi
za jeden z najbardziej urodzajnych, posiada o wiele mniejszą
jego produkcję od pow. brodnickiego, którego gleby napewno
nie należą do najlepszych na Pomorzu.
Padły tu również glosy oceniające sytuacj~ obecną bardzo
pesymistycznie. Według nich rolnictwo pomorskie znalazło
się w błędnem kole, gdyż z jednej strony grozi spadek produkcji
z chwilą, gdy zaprzestanie używać nawozów sztucznych, z drugiej zaś strony produkcja rolnicza, podobnie jak przemysłowa,
nie może pozwolić sobie na zbyt gwałtowne ograniczenia bez
wywołania niebezpiecznych wstrząsów. Oczywiście, że do rzeczy
tych należy przystępować bardzo ostrożnie, nie widzę jednak
powodu, aby poddawać się panice. Wiemy, że wydajność gleby
nie reaguje naogól zbyt gwałtownie na zmniejszenie nawożenia,
chyba jedynie w wypadkach łatwo rozpuszczalnych soli azotowych
i potasowych. Należy mniemać, że teren, na którym pracują
zainwestowane tak znaczne kapitały chociażby w postaci sieci
komunikacyjnej i meljoracyjnej znajduje się w każdym razie
w możności utrzymania wyższej produkcji, a nie jest wcale wyłączone, że będzie mógł utrzymać nadal stan na wożenia w granicach, które nie obniżą zbytnio jego wydajności. Położenie
jest trudne, jak wszędzie w Polsce i wszędzie na świecie, ale

nie jest bez wyjścia z chwil~, gdy_wi~my, że warunki objektywne
na ukoronowame wys1lkow pozytywnym rezultatem.

pozwalają

4. Z a g a d n i e n i e s p ó ł d z i e l c z o ś c i
Przemówienia: prezesa \V. H u I ew i c z a,

tlyr.

J.

Bi el e c ki ego.

Pragnę zwrócić uwag~ na doniosPREZES WACŁAW HULEWICZ.
łość zagadnienia spółdzielczości, wiążącego się nierozerwalnie
z kwestją osadnictwa, zagadnienia kapitalnego, bez którego
nie można myśleć o zdrowym rozwoju kolonizacji. Bez urzą
dzeń spółdzielczych osadnik zagospodarować się nie może.
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to rząd pruski, który równocześnie z wybudowaniem
osady obok kościoła i karczmy budował mleczarnię spółdzielczą
i Kasę Raiffeisena, stosując względem osadników taki sam przymus należenia do tych spółdzielni, jak w kwestji ubezpieczenia
budynków od ognia. Niestety, zmuszony jestem stwierdzić
powszechne zapoznanie ważności tego zagadnienia z naszej
strony i ten brak zainteresowania charakteryzuje zarówno czyn- Doniosłość
niki prowadzące akcj<; osadniczą, jak i element, któremu ta organizacji
sprawa winna być najbliższą, a mianowicie samych rolników. spółdziel
czej
by IV Naukowy Zjazd PomorzoUważam za konieczne,
znawczy dał wyraz swemu zainteresowaniu tern doniosłem zagadnieniem. Nie jest kwestją przypadku, że granice Polski na
zachodzie pokrywają się z zasięgiem polskiej spółdzielczości, jak
również nie jest przypadkiem, że \Varmja, pozbawiona tej
spółdzielczości, została dla Polski stracona.
W referacie, opracowanym wspólnie z p. l\Iantheyem, przedstawiłem opłakany stan naszej spółdzielczości w dobie dzisiejszego kryzysu. J eżcli porównamy nasz stan posiadania w tej
dziedzinie ze stanem posiadania naszych niemieckich współ
obywateli, musimy stwierdzić, że sp ó ł dz i e 1 cz o ś ć n i e- Doskonały
mi e ck a, niezależnie od obecnych warunków gospodarczych, rozwój
wykazuje coraz w i ę ks z ą e ks pa n s j ę. Powstaje obawa, spółdziel
czości
że rolnik polski na Pomorzu może \vpaść w niewolę ekonomiczną
Niemców, a wiemy przecie, że niewola gospodarcza poprzedza niemieckiej
nwsze niewolę polityczną. Toteż pragnąłbym, aby to grożące
niebezpieczeństwo ekonomicznego opanowania Pomorza przez
placówki niemieckie zostało potraktowane z całą powagą przez
Zjazd Pomorzoznawczy.
Jeżeli mamy rozwijać zdrowe i na mocnych podstawach
zorganizowane osadnictwo polskie na Pomorzu„ musimy sobie
powiedzieć, że nie może być ono w rękach nędznego i nieudolnego proletarjatu, jak to miało miejsce w początkowych latach
niepodległości, na urągowisko Niemców, przejeżdżających tranzytem przez Pomorze. Musimy zdać sobie sprawę, że osadnictwo,
to rzecz; kosztowna i że akcja kolonizacyjna w Księsb\·ie
Poznaóskiem i w Prusach Zachodnich kosztowała przed wojną
Pruską Komisję Kolonizacyjną około miljarcla złotych marek.
Zrozumiał

\V swoim referacie „Drogi rozwoju rolnictwa na Pomorzu"
Józef Poniatowski słusznie stwierdził, że trudności
Ruch
finansowe zahamowały ostatnio rozwój spMdzielczości na Pomorzu. J cżeli zgodzimy się, że równolegle z akcją osadniczą spóldzie.lmusi siQ rozwijać spółdzielczość, to wobec zahamowania rozwoju czy idzie
spółdzielczości logicznie trzeba dojść do wniosku, że albo należy w parze
czasowo. wstrzymać tempo parcelacji, albo, chcąc forsować z akcją
parcelaCJę, trzeba siQ postarać o ożywienie spółdzielczości. osadniczą
Pomoc pa11stwowa jest n·ieodzowna, jeżeli rozwój spółdzielczości
poseł

.

-
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ma iść równolegle z rozwojem osadnictwa. Nie chodzi tu o politykę subwencyjną, ale o przy\vrÓcenie rentowności produkcji
rolnej i akcję oddłużeniową na tle obecnej polityki deflacyjnej.
~Iusimy o to zabiegać, aby móc konkurować z Niemcami. A konkurencja ta jest bardzo trudna,

gdyż

spotykamy

się

na Pomorzu

ze zjawiskiem, że spółdzielnie nasze bezskutecznie starają się

o udziały lub dopłaty u swych członków, ponieważ spolclzielnie
niemieckie ohslugują polskich rolników dosk:male, bez żądania
udziałów, gdyż wcale nie ubiegają się one o polskd1 udziałowców, tylko o polskich klientów.
Pragnę, aby Zjazd P-Jmorzoznawczy przyczynił się do
wywalczenia dla problemu pomorskiej spółdzielczości rolniczej
tego stanowiska, jakie mu na tle poruszanych zagadnie{1 osadniczych słusznie się należy.
Zmuszeni jesteśmy stwierdzić, że
DYREKTOR JAN BIELECKI.
stan spółdzielczości na Pomorzu, zobrazowany w referacie
pp. Hulewicza i Mantheya, nie przedstawia się w różowych
Komisj a barwach. Pocieszającym objawem jest jednak fakt, że czynniki
SP6ldiiel- bezpośrednio opiekujące się spółdzielczością, jak Związki Rewicza Przy zyjne, Pomorska Izba Rolnicza, zdają sobie sprawę z tego stanu
Pom. I zbie rzeczy i poczyniły już pewne kroki zaradcze, których wyrazem
Rolniczej jest powołanie do życia Kom i s j i Sp ó l dz i e 1 cze j przy
Pom. Izbie Rolniczej, mającej na edu podj~cie akcji w kierunku
uzdrowienia panujących stosunków. Prace tej Komisji znajdują
·
się obecnie w fazie przygotowawczej.
Natomiast w toku obrad IV Naukowego Zjazdu Pomorzoznawczego możemy sobie postawić pytanie, w jaki sposób Zjazd
powinien się przyczynić do ratowania zagrożonej polskiej spół
dzielczości na Pomorzu? Otóż spodziewamy się, że zainteresowanie, jakie Zjazd potrafił wzbudzić wokół tej sprawy w szrrszych sferach naukowych, przyczyni sir do bardziej ożywionej
akcji wydawniczej o ruchu spółdzielczym w postaci sprawozdań,
artykułów i monografij, któreby oświetliły wszechstronnie to
zagadnienie.
Byłoby również wskazanem opracowanie monografij gospodarczych z d;dedziny produkcji, przetwórstwa i zbytu artykułów
rolniczych, tak roślinnych jak i zwierz~cych, ze szczcgólnem
P otrzeb a uwzględnieniem produktów przemysłu spożywczego, jak mły
naukowyc_~ narstwo, gorzelnictwo, mleczarstwo, bekoniarstwo, które to gamon ogra/tJ łęzie przemysłu mają doniosłe znaczenie dla Pom~rza. \V monogospodar- grafjach tych należałoby uwzględnić stan posiadania polski
i niemiecki oraz wskazać rnożli wości rozwojowe na przyszłość
czyc h
z wyszczególnieniem rejonów produkcji, przetwórstwa i zbytu
danych artykułów.
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Celem gruntownego poznania stanu spółdzielczości polskiej
i niemieckiej różnych typów w poszczególnych powiatach nieodzowną jest rzeczą opracowanie specjalnej monografji spół
dzielczej, obejmującej historję ruchu spółdzielczego na Pomorzu do ostatniej doby, oraz zawierającej źródłowe dane statystyczne.
Jasne przedstawienie rzeczywistości gospodarczej Pomorza,
podkreślone w referacie Generalnego Sprawozdawcy, ma niezmiernie ważne znaczenie zarówno dla władz centralnych, jak
i dla miejscowych organizacyj rolniczych, gdyż zanim dokładnie
nie uświadomimy sobie faktycznego stanu rzeczy, nie b~clziemy
mogli przystąpić do prostowania popełnionych bl\clów. Praca
prof. N owak owskiego z zakresu geografji gospodarczej Polski
Zachodniej, jakkolwiek cenna, posiada charakter raczej ogólny,
podczas gdy odczuwamy brak wydawnichv o charakterze monograficznym z uwzględnieniem poszczególnych działów produkcji w odniesieniu do spółdzielczości. Bardzo ważna jest
również sprawa kr<.'clytów, poruszona przez prof. Taylora, zbadanie ich wysokości i źródeł. Prace tego rodzaju, zainicjowane
przez Zjazd, przysłużą się bez wątpienia sprawie spółdzielczości
na Pomorzu.
Zamknięcie

dyskusji na,d zagadnieniami gospodarczo-osa,dniczemi

PROF. STANISŁAW PAWŁOWSKI. Obrady IV Zjazdu Pomorzoznawc.zcgo potwierdziły jednomyślnie konieczność wzmocnienia
akcji osadniczej na Pomorzu. Sprawa, jak się do tego zabrać
i jak tQ akcj Q prowadzić należy, wychodzi poza ramy naszej
kompetencji. l\logę jednak stwicrclzić, że zarówno Instytut
Geograficzny w Poznaniu, jak Instytut Bałtycki w Toruniu,
a przccle¼s.qstkiem ci, do których mamy prawo się zwrócić,
a więc sfery gospodarczo-społeczne i nasze władze na Pomorzu
spra"vą tą nadal się b~dą zajmować i w pracy swej nie ustaną,
zanim pewne postulaty nasze nie zostaną spdnione.
Na tern zamykam pierwszy dzie1'i obrad IV Zjazdu.

B. ZAGADNIENIA GEOGRAFICZNE

Referat generalny prof. S.

Pawłowskiego

Prof. St. Pa wł owski, otwiera zebranie w drugim dniu
obrad Zjazdu, poczem proponuje, jako Referent Generalny
zagadniei'-1 geograficznych, wybór p. Wincentego Ląc ki ego,
Prezesa Instytutu Bałtyckiego, na przewodniczącego obrad.
Wybór zostaje przyjęty przez aklamację.
Następnie prof. St. Pa wł owski wygłasza referat generalny:
.. O si e <l l a

n ;:i P om or z 11 p o <l
geograficzno-osadniczym
n ar o cl o w ości o w v m''.

w i ei s ki e

względem

Referat ten znajduje
dawnictwa (p. str. nr).

się

w II-ej

części

niniejszego wy-

PRZEWODNICZĄCY dziękuje Generalnemu
pujące i niezmiernie cieknve ujęcie

Referentowi za wyczerzagadnic:11 przeclsta wionych przez poszczególnych referentów, poczem udziela głosu
osobom zapisanym kolejno cło dyskusji.

Dyskusja
I.

Formy

Przemówienia:
s ki ego, dr.

osadnictwa
dr.
K.

kształty

M.
Kiełczewskiej,
Es d en - T e rn p s ki ego,

DR. MARJA KIEŁCZEWSKA. \V
wyróżnić przedewszystkicm

prof.

osiedli
B.

prof. F.

Z ab orBu j a ka.

osadnictwie pomorskicm można
dwa typy osiedli, a mianowicie
osadnictwo skupione i osaclnictwo rozproszone. Temu ostatniemu
typmvi osiedli, jako charakterystycznemu dla Pomorza, chcę
poświęcić kilka uwag wyjaśniających. W ostatnich czasach
daje się zam~·ażyć wzrost os a cl n i c twa rozprosz o-
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n ego n a Pomorzu. Osiedla rozproszone, powstające
zclala od wsi lub na miejscu wsi skupionej, to nie są osiedla mało- Wzrost
rolne, lecz są zwykle związane z większym obszarem ziemi, osadnictwa
powyżej ro ha. l\Iałe gospodarstwa zostają we wsi, z natury rozProszorzeczy odległość między niemi nie może być duża i nie mogą nego na
jako rozproszone osiedla się zaznaczać. Typ rozproszony jest Pomorzu
więc związany z większemi gospodarstwami rolnemi, zwłaszcza
gospodarstwami gburskiemi.
Należy zastanowić się nad przyczynami, dla kt6rych te
gospodarstwa opuszczają wieś i wyprowadzają się na pola. N a
pierwszem miejscu należy tu posta,vić względy gospodarcze:
mniejszy koszt uprawy pola przez największe zbliżenie się do
pola pracy. Te względy gospodarcze istniały oddawna, wysunęły
się jednak dopiero niedawno na pierwszy plan. Dawniej moment
społeczny, dyktujący skupianie się w większe ośrodki, górował
nad tą potrzebą gospodarczą. Dziś wieś, jako ośrodek życia Wzrost
ilości
społecznego, nie jest potrzebą chwili dla ludności wiejskiej.
Dla niej takim ośrodkiem jest miasto, z wszystkiemi bogatemi ośrodków
przejawami życia gospodarczego, gdzie rolnik może pozbyć się rn?°efskich
własnych towarów i gdzie będzie mógł się zaopatrzyć w towary
potrzebne. Dlatego rzecz ciekawa, że tam gdzie ilość gospodarstw
roz,proszonych znacznie wzrosła, powiększyła się również ilość
o ś r o d k ó w m i e j s k i c h, które może nie są jeszcze miastami w znaczeniu administracyjnem i prawnem, lecz z gospodarczego punktu widzenia spełniają ich funkcje.
Ob.=;erwnjemy więc rozwój takich ośrodków na Kociewiu.
jak Lubichów, Skórcz, Zblewo, dalej w ośrodkach kolonizacyjnych jak Pruszcz, Bukowiec. \V tych obszarach obserwuje się
również największą gęstość zaludnienia, jak o tern świadczy
porównanie dwóch map: mapy gęstości zaludnienia, opracowanej przez prof. Zaborskiego, i mapy stopnia rozproszenia osiedli.
Na Pomorzu współistnieje ze sobą
PROF. BOGDAN ZABORSKI.
szereg typów wsi, różniących się skupieniem, kształtem oraz
układem parcel gruntów. Badania nad typami wsi stanowią
szczeg6lniej ważną część stucljów osadniczych, w znacznej
bowiem mierze ułatwiają śledzenie przebiegu i sposobu osiedlania kraju.
wy nikiem
Dzisiejsza p o s t a ć o s i e cl 1 i j e s t
d ług ot rwał ej ew o 1 u c j i dz i ej owej. \V czasie
wieków powstawały coraz to nowe osiedla, istniejące zaś ulegały
przeobrażeniom. Najsilniejszym przemianom podlegały osiedla
Do korka niemal XVIII wieku
\V czasach porozbiorowych.
mamy do czynienia ze stanem, który przetrwał szereg wicków
bez zasadniczych zmian. \V ciągu stulecia „pary i elektrycznoś:i" obraz osiedlenia Pomorza uległ zasadniczym zmianom

1\·sztalty
osiedli

-
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wskutek działalności komasacyjnej, kolonizacyjnej, parcelacji
i t. p. Dawne typy wsi w wielkiej mierze uległy zniszczeniu.
Aby zorjentować się w rozmieszczeniu pierwotnych typów
osadniczych należy cofnąć się możliwie wstecz tak daleko, jak
na to pozwolą źródła kartograficzne, czyli do przełomu XVIII
Chrono- i XIX w. Stan ten usiłuje odtworzyć opracowana przeze mnie
mapa pierwotnych kształtów wsi, którą mam zaszczyt przedlogja
stawić. Widzimy na niej ogromną powierzchnię, zajętą przez
r6żnych
wsie owalne. W znacznej mierze pochodzą one z XIV i XV
typ6w
wieku. Ulicówka występuje w postaci wysp. Przysiółki i saosiedli
motne „pustkowia" tworzyły się w rozmaitych okresach, glóv,rna
jednak ich masa powstała w ciągu ostatnich trzystu lat. Najwięcej drobnych osiedli widzimy w najbardziej pagórkowatych
częściach pojezierza.
W wilgotnych obniżeni2ch den dolinnych dostrzegamy rzę
dowe wsie holenderskie z XVI-XVIII wieku.
Badanie układu parcel w obrębie gruntów wsi może w znac,,;nej mierze rzucić światło na pochodzenie osiedla. Z pewnych typów wsi znany jest m. in. niwowy układ pól. Osiedla, pochodzące
z kolonizacji, np. t. zw. ,,holenderskiej", charakteryzują się
R6żne
jeclnolitemi, równoleglemi między sobą pasowo wyciągniętemi
rod::aje
układu łanami pól. Wsie owalne leżały (do czasów komasacji) wśrótl
niezliczonych wąskich parcel polnych, których równoległa wiązka
parcel
gruntów przebiegała przez całą długość gminy. Oprócz tego na licznych
planach widzimy również poprzeczne paski gruntów. Charakterystycznem jest występowanie niekiedy, np. w samotniach
i przysiółkach, blokowego układu pól.
Niezmiernie interesującemi są zależności, zachodzące między p o st ac i ą ws i, układem pól i do pewnego stopnia
t er en u. Zależności te pozostają
Zależność wł a ś ci w ościami
w związku z tokiem osiedlenia. Interesującem jest, że np. owalks::taltu
wsi od nice po wiQkszej części wyst~pują na obszarach o lepszych
właściwości glebach. Owalnica ma wygląd wsi, zbudowanej według jednolitego planu, powołanej do życia naraz. \Vydaje się, że spośród
terenze
obszarów, słabo w XIV wieku zalu<lnionych, pierwsze11shrn
przy planowem osiedlaniu dawano lepszym ziemiom.
\V dobie porozbiorowej zachodzą ważne zmiany na wsi:
u wł a s z cz e n i e włości a n, k o ma s ac j a gr u n t ó w
i p a r c e 1 a c j a w i ę k s z e j w ł a s 11 o ś c i. W wyniku
prncesów tych przeważać zaczyna tendencja do rozpraszania.
Dalsze mapy, które mam zaszczyt przedstawić, obrazują
stopniowe zagęszczanie się ludności na Pomorzu w ciągu ostatnich
130 lat. Pierwsza z nich odtwarza gęstość zaludnienia z roku
trzecia .zaś - z r. 1931. Widzimy,
1800, druga - z r. 1870 że w r. 1800 gi;stość zaludnienia wsi po.zostawała w zwiazku
z dobrocią gleby. Do roku 1870 gQstość zaludnienia wzrosła

-
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na wsi parokrotnie. Zależność zagęszczeń ludności od dobroci
gleby, która na początku XIX wieku była tak wyraźna, w znacz- Gęstość zanej mierze uległa zatarciu. Albowiem na dobrych glebach, na ludnienia
których znaczny procent właścicieli ziemi stanowili Niemcy, a dobroć
gleby
proces rozdrabniania ,..,fasności odbywał się w tempie powolniejszem, niż na niektórych obszarach czysto polskich, lichszych
pod wzgl~dem rolniczym.
\V r. 1870 mamy do czynienia ze znacznym stopniem nasycenia ludnością słabych ziem. Obraz gęstości zaludnienia ulega
niejako odwróceniu. i
W okresie do r. 1931 liczba ludności wiejskiej Pomorza
po w i ę k szył a się, ale już stosunkowo nie tak znacznie,
jak w latach 1800-:-1870. Przyrastająca ludność w znacznej
mierze wyrajała się ze wsi, przenosząc się do miast i mniejszych
ośrodków, grupujących ludność nierolniczą. Tendencja ta trwa
dziś jeszcze.
Rozwój gęstości zah1dnicnia Pomorza w XIX wieku jest
ilustracją uprzywilejowania elementu niemieckiego: polska bowiem ludność rolnicza zagęszczała się hardziej, niż luźno rnie- Rozw6j
szkająca niemiecka. Po wojnie i odzyskaniu przez Polskę nie- gęstości
podległości rozpoczyna się proces naturalnego wyrównywania, zatudnienia
który trwa dotychczas. Z przeludnionych, czysto polskich
obszarów, przenosi się nadmiar mieszka1'1ców na terytorja o dobrej
glebie, niedostatecznie dotychczas nasycone ludnością.
DR. KAZIMIERZ ESDEN-TEMPSKI. Generalny Referent wysunął w SWOjem przemówieniu zarzut pevmej bezplanowości w organizowaniu osiedli na Pomorzu, twierdząc, że są zbyt rozproszone i brak
w nich planu skupiającego. Zdaniem mojem, zarzut ten jest nie- Osiedla
zwarte
słuszny, gdyż przy zakładaniu osiedli rozproszonych działają inne
przesłanki, niż przy organizacji osiedli zwartych. Zgadzam sir na- a rozprotomiast z uwagą prof. Pawłowskiego i dr. Kiełczewskiej, że szone
zakładanie osiedli jednostkowych utrudnia życie społeczne osie<lleńców. Trzeba pamiQtać, że gromada musi istotnie czuć siQ gromadą i to uczucie wspólnoty powinno być bardzo silne.
Referaty poświęcone zagadnieniom geograficznym dały
niezmiernie dużo ciekawego materjalu dla naszej polityki agrarnej. Nie dziwmy siQ jednak, że dopiero po 15 latach naszej
niepodległości kwestje te zostały bliżej zbadane. Aby materjaly
te zebrać trzeba było dłuższego czasu i wielkiego nakładu pracy.
Jeżeli spojrzymy na rozwój osadnictwa, musimy stwierdzić
istnienie całego splotu momentów dziejowych, których działaniu należy przypisać takie właśnie a nie inne usadowienie się
osiedleńców. Kolonizacja szla w środkowej i wschodniej Europie
zawsze od zachodu na wschód, niezależnie od trgo, czy kolonistów wiódł rozkaz królów, czy kierowani byli własnym in-
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stynktem lub myślą gospodarczą. Od momentu jednak, kiedy
Rozwój ta świadoma czy nieświadoma kolonizacja pojawiła się na nakolonizacji szych ziemiach, ponieśliśmy pierwszą poważną porażkę. Zjawił
niemieckiej się bowiem Niemiec z żelaznym pługiem i wyparł drewnianą
polską sochę, osiedlając się na najlepszych ziemiach, nad Wisłą
i nad Notecią, których sochą uprawiać nie było można.
Za tym kolonistą zjawiła się pańshvowa myśl zaborcy,
na celu oddzielenie Pomorza od Poznai'1skiego i Kongresówki - północnych terenów Pomorza od południowych. N apływowy element niemiecki w ciągu XIX w. i później zagarniał
już ziemię pomorską według planu państwowego, a za nim
szedł obcy kredyt, ten utajony współwłaściciel, o którym wspoWiadomo, że polityka niemiecka
minał prof. Schramm.
w latach przedwojennych i obecnie dąży konsebventnie do
utrwalenia na Pomorzu niemieckiej własności.
\Yraz z polityką rozmieszczenia i rozszerzenia własności
prywatnej szla i niemiecka polityka utrzymania dzierżaw pań
stwowych. Dziś te dzierżawy są w ręku polskiem. Dlatego też
nie wydaje mi się wskazanem, aby nasza akcja kolonizacyjna
dążyła do całkowitego rozparcelowania własności państwowej.
Nacisk powinien być raczej położony na prywatną własność
mająca

niemiecką.

Obszary
leśne na

Pomorzu

Co się tyczy lasów, to, o ile się nie mylę, Pomorze jest
jedynem województwem, które od czasów niepodległości z w i ę kszył o swój ob sza r 1 eś ny. Sprawy gospodarki leśnej
odgrywają dużą rolę w zagadnieniach agrarnych Pomorza i nie
powinny być przy opracowaniach naukowych pomijane.
Wreszcie pragnę wyrazić radość, że niektórzy referenci
posługiwali się przy swoich badaniach Ksirgą Adresową Pomorskiej Izby Rolniczej. Księga ta powstała swego czasu z mojej
inicjatywy. Zdaję sobie sprawę, że znajdują się w niej omyłki
i niedokładności, ale urzędy hipoteczne, które dostarczały materjałów do niej, mają dawną tradycję pracowania bardzo
powoli i niezawsze mogą nadążyć potrzebom chwili. Stąd
wynikają liczne zapewne nieścisłości w Ksirdze Adresowej,
opierającej się właśnie na danych z urzędów hipotecznych.

hvestyj
poruszać
PROF. FRANCISZEK BUJAK. Nie zamierzam
geopolitycznych, pragnę jedynie wyświetlić kilka spraw
o znaczeniu czysto akademickiem, naukO\vych.
Prezes Tempski wspomniał w sv,oj em przcm<'>wieniu, że socha
socha i plug
a koloni- drewniana została wyparta przez pług, narzc,;dzie żelazne, i tern
należy tłumaczyć supremacjQ Niemców w walce o ziemię w okrezacja
sie średniowiecza. Pogląd ten jest mocno przedawniony, gdyż badania naukowe wskazują, że osadnicł\vo germariskie na Pomorzu
nie datuje siQ od średniowiecza, ale jest znacznie wcześniejsze.
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\Valka dwóch elementów słowiańskiego
i g er ma ń ski ego o db y w a ł a si ę o d p r aw i e k ó w n a t y c h samych p r z e st r z e n i a c h. Już
w czasach poprzedzających średniowiecze socha była narzędziem,
które stosowano w pewnych warunkach, np. na terenach leśnych,
gdy plug był używany na obszarach już wykarczowanych i osiedlonych. Plug był znany naszym przodkom już na długo
przed kolonizacją na prawie niemieckiem na ziemiach polskich.
Dowody tego posiadamy z okresów bardzo odległych, z e p o ki
br o n z o :V ej, mniej więcej 800 - 1200 lat przed Chrystusem. Sredniowieczne osadnictwo niemieckie kierowało się
na najlepsze tereny, chodziło tu bowiem o uzyskanie najlepszych
warunków życiowych (renta gruntowa), wypierany zaś element
polski musiał się wtedy zadowolić gorszemi gruntami (na piaskach lub w górach).
Co

się

tyczy u

kła

cl u p ó 1,

możemy

go

klasyfikować

w sposób następujący: r) układ blokowy; 2). jednolity, łanowy;

3) polowy (4-8 pól); 4) niwowy. Układ niwowy, t. j. zawierający kilka lub kilkadziesiąt niw, może być uporządkowany,
czyli mieć jednolicie pomierzone niwy kształtu regularnego,
albo nieuporządkowany o bardzo znacznej ilości niw różnego,
nieregularnego kształtu. Czy układy te można ściśle łączyć,
jak twierdzi prof. Zahorski, z rozwojem historycznym osadnictwa, oraz czy można układ rolny XIII i XIV \v. uważać
za układ pierwotny? Zdaniem mojem, układ polowy i niwowy,
a nawet blokowy, poprzedzają średniowieczną kolonizację na
prawie niemieckiem. Układ blokowy i niwowy, a do pewnego
stopnia i łanowy mogły powstać równie dobrze samorzutnie,
jak i być pła nowo tworzone. Jeżeli wyróżnione układy gruntów
można uważać za kolej no po sobie powstające, czyli uszeregować je chronologicznie, to nc\leży to odsunąć w bardzo odlegle
czasy przedhistoryczne. J eclynie tylko układ polowy (4-8 pól)
można odnieść do średnio,viecza, do kolonizacji niemieckiej
i daleko częściej występującej kolonizacji polskiej na prawie
niemiecki em.
2.

Z ag ad n ie n i a g eo agrarne

Przemówienia: prof. \V. Sc hr a 111111 a,
dr. A. \V r z osk a,
dr. \V. W i n id a, inż. F. B ą ko ws ki ego.
PROF. WIKTOR SCHRAMM.
Dyskusja dotycząca zagadnień geograficznych, rozwiniQta ,v oparciu o drugi dział obecnego
Zjazdu, jasno wskazuje, jak wiele różnorodnych problemów
wchod1,i w grę dla zbudowania sobie całości obrazu. Słusznie
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zaznaczył Referent Generalny, że właśnie od tych zagadnień
winien był \vlaśnie Zjazd rozpocząć swoje obrady. Bo oto w calem zagadnieniu na pierwsze miejsce wysuwają się przedewszyst-

kiem momenty demograficzne, socjalne, etniczne i t. p. Przy
rozpatrywaniu kolonizacji na tern tle podsta\vowem musimy
się jednak liczyć w bardzo wysokim stopniu z kosztami osaclTl-? ekono- nictwa, oraz poznać dokładnie cały stan własnościO\vy i stomiczne sunki gospodarcze na Pomorzu. Tło zatem raszych rozważań
typu demograficzno-socjalnego, musi być ekonomiczne. Niestety
nie znamy dotychczas dostatecznie dokładnie całokształtu rolnictwa pomorskiego, nie znamy (o czem mówiłem poprzednio)
wielkiej własności polskiej i niemieckiej. Tę własność musimy
poznać i jako dającą tło obecnym stosunkom gospodarczym
i jako czynnik, z którym będziemy mieli do czynienia przeprowadzając osadnictwo.
5leclząc formy geograf i cz n o - os a cl n i cze, rozło
żenie pól, budynków, osad i ich kompleksów (wsi), widzimy
kolejne nawarstwia-nie dwóch czynników: przyrody i historji.
Czynnik przyrodniczy jest niezmiernie ważny . Człowiek usiłuje
od zarania dziejów aż po dziei'1 dzisicjs2y zająć obszary dla
niego z tych lub owych wzgl<;;c16w przyrodniczo-gospodarczych
korzystniejsze. \Vgłębicnie się w zrozumienie momentu przyw osadnictwie wiąże się ściśle i pomaga do zrozuc zynni'k.i rodniczego
.
.
.
h.istoryczncgo 1. c1rog
, naporow
, w poszczego'l nyc l1
p
d . mierna rozwo3u
rz~rho. ni- okresach historji. Patrząc na dzieje osadnictwa w czasie, mucze i isto- simy
.
. d z1c,
. , ze
. f orma Jego
·
1)y Ia 3uzto
· ·
stw1er
w pe\,nyc }1 o}.;:resacł1
ryczne
przemyślana, idąca konsekwentnie i z planem, jużto znO\YU
zupełnie przypadko,va.
Wpływ przyrody i ,vplyw historji
żłobią naprzemian kierunki i podłoże nowego osadnictwa. Ale
czyto w jednych czy w drugich fazach postępu osiedlenia, drogi
komunikacyjne są szlakami, któremi kroczy osadnictwo. Drogi
komunikacyjne są zawsze starsze od rozwijającego się wzclluż
ich żył samego osadnictwa. Przychodzą fazy wtórnej lub
którejś tam zrzędu kolonizacji, idące znów żyłami powstałych
dróg komunikacyjnych. Obserwować tu zatrm również możemy
kolejne działanie obydwóch czynników: przyrody i historji,
które tworzą jakgdyby pewne powtarzające się nawarstwienia.
Po okresach opierania się na momentach przyrodniczych przyW plyw chodzą okresy działa{1 dziejowych, a po nich skoki przyroda
miast
i znów historja swój nacisk wywierają. narc.lzo ,vażnym jest
na osad- wpływ mi as t
i oś ro cl k ó w \V i Q k szych
s kunictwo
pień etnicznych i konsumcyjnych na charakter, typ, konstrukcję a oczywiście i wielkość jednostek i zespołów osadnictwa.
W referatach i dyskusji, jak niemal z reguły przy rozważaniu spraw gospodarczo-osadniczych, zostało wyłączone zagad-
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nienie lasó,,·. Tymczasem, zdaniem mojem, sprawa ta wymaga
szczegółowej uwagi i innego podejścia w ujmowanin całego
problemu gospodarczo-etnicznego pa{1stwa. l\Iam bowiem po- Znaczenie
las6w
ważne wątpliwości, czy niejednokrotnie lasy nie powinny być
nieraz obszarem rolnym i odwrotnie, i czy nie jest zupełnie niesłuszną szty,vność naszego postępowania i w życiu codziennem
i w rozważaniu problemów ogólna-gospodarczych.
Co do ujęcia statystyczno - cyfr owego tak
,v zagadnieniach gospodarczych jak w geograficzno-gospodarczych czy kartograficznych należy rozróżniać statystykę własności,
statystykę przedsiębiorstw i statystykę jednostek ziemi, gdyż te
często bardzo źle interpretowane ujęcia stanowczo się nie pokrywają, prowadząc do błędów. Należy w zagadnieniu kolonizacji Pomorza zwrócić również baczną uwagę na jeden niezmiernie zna- Metody
rnienny fakt: oto przez kolonizację wzmacniamy niewątpliwie st at,, st Yc.zne
ilościowo element polski, sytuacja jednak w przeliczeniu na jednego czlo\\ieka przedstawia się coraz gorzej. Z danych statystycznych wynika jasno, że na jednego Niemca wypada w mian; postępu osadnictwa st o su n k o w o c or a z w i ę k s z a i 1 ość
z as ob n ości mater j a 1 n ej, niż na jednego Polaka.
l\Ioment ten winien być brany pod uwagę, gdyż oczywiście może
mieć pov,:ażne nastę-pstwa gospodarcze.
Już na III Zjeździe Pomorzoznawczym wspomniałem o linjach naporu niemieckiego. Siła naporu żywiołu niemieckiego
była przez długie szeregi lat i za czasów zaborczych rozłożona
na dłuższe]· lin1· i, wiążące1· Berlin wzdłuż Noteci z Prusami J{ierunki
p
\Vschodniemi, odcinającej konsekwentnie Pomorze od reszty
J>olski. Ta linja dzisiaj osłabła i przesurn;ła się na mapie dalej _na. ort
ku północy, tam gd1,ie najkrótszą jest dziś droga łącząca \Vschod- niemiec mgo
nie Prusy z pai'1stwem nicrnieckiem. N a pór niemiecki wyraża
się ,v- mało niestety poznanej co do siły, ilości i dyslokacji- pomocy finansowej, pobranej dzisiaj w formie kredytów, często
kredytów nawet nie niemieckich lecz zagranicznych, przez
wielką własność niemiecką na Pomorzu.

Pragnę dodać kilka wyjaśniających szczegódo przedstawionego przeze mnie referatu. \V dyskusji
stwierclmno niejednokrotnie, że badania kwestji osadniczej
muszą oprzeć siQ przcde\vszystkicm na clrobia1,gowej analizie
zjawisk, na podstawie której można przechodzić do budowania
syntezy. Ujęty przeze mnie problem rozmieszczenia własności
ziemskiej według narodowości oparty jest również na analizie
i na porównaniu z szeregiem innych zjawisk, toteż może pozwolić
•
na próbę syntezy.
DR. ANTONI WRZOSEK.
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Przedstawiona tutaj rękopiśmienna mapa analityczna pokazuje, jakie było rozmieszczenie własności ziemskiej w k01i.cu r. 1933.
\Vśród obszarów o przewadze własności polskiej, oznaczonych
barwami czerwonemi, widnieją niebezpieczne zwężenia. Pierwsze
z nich znajduje się na linji Kościerzyny, gdzie nadmorskie
części Pomorza łączą się z resztą województwa za pośrednictwem
sześciu zaledwie gmin o przewadze własności polskiej. Drugim
obszarem o znacznej domieszce własności niemieckiej jest pas
wzdłuż Noteci i Wisły. Jest to w znacznej mierze rezultatem
działalności Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, której wysiłki
skierowane były głównie do odcięcia trzonu Pomorza z narodowością polską od Poznańskiego. 01::a te zwężenia należałoby
mieć stale w pamięci, tak przy teoretycznych rozważaniach, jak
i praktycznych pociągnięciach.
K westja lasów nie wymaga głębszej analizy ze ,vzględu
na fakt, że lasy pomorskie są w 77% własnością pa1istwa, a pozatem są przeważnie rozmieszczone na ubogich glebach leśnych,
nie nadających się do eksploatacji rolniczej.
Natomiast dla lepszego wyjaśnienia kwestji uważałem za
konieczne przeprowadzenie porównania przedewszystkiem z dwiema analitycznemi mapami, wyjętemi z Antropogeograficznego
Atlasu Polski prof. Zaborskiego: z mapą narodowościową i mapą
dobroci gleb. Widzimy np. że pasy własności niemieckiej wzdłuż
granic W. 1I. Gdańska i Prus Wschodnich znikają prawie zupełnie na mapie narodowościowej. Są to bowiem po najwiQkszej
części obszary dworskie w posiadaniu niemieckicm a ludność
ich jest przeważnie polska.
Za niezmiernie ważną sprawę uważam zagadnienie jakości
gleb, jak wiadomo bardzo niejednolitych na obszarze Pomorza.
l\Iapa prof. Zaborskiego podchodzi do tego zagadnienia na
podstawie wymiaru podatku gruntowego, a porównanie jej
z rozmieszczeniem własności ziemskiej pozwala odkryć zastanawiające fakty. \Vidzimy na mapie własności ziemskiej wielkie
skupienie posiadłości polskich na terenie Borów Tucholskich
i Zaborza, co mogłoby wygh1dać bardzo uspokajaj~co. :\Iniej
wesoło ,vygłąda rzecz, gdy na podstawie wspomnianej mapy
gleb przekonamy się, że jest to właśnie obszar niesłychanie
biedny i nieurodzajny. Porównanie obu map wykazuje wogóle,
że na najlepszych glebach spotykamy się z licznie rozsianą
własnością niemiecką, gdy natomiast z,varte obszary własności
polskiej są na glebach najgorszych. Znamy z geografji zasadę
że narody słabsze, narody ginące, usuwają się na tereny najmniej
gościnne. Tak też było i z Polakami za czasów panowania
Niemców na tych obszarach.
Co się tyczy gę st ości z a 1 u d n i e n i a, pragnąłbym
sprostO\vać nieco przesadzone, zdaniem mojem, twierdzenie
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dr. Winida, że Pomorze powinno pod tym względem dorównać
Belgji. Wątpię, abyśmy mogli osiągnąć cyfrę zaludnienia przeszło
dwustu sześćdziesięciu mieszkańców na jednym km kw., tak jak
to jest w Be_lgji, je~n:3-½ zważywszy wi_elką p~·ę~ność narodu
polskiego - liczba dzis1eJsza może ulec mewątphw1e znacznemu
zwiększeniu. Niemcy fakt ten przewidują i biją na alarm, nawołując do rozwoju osadnictwa na swych pogranicznych tere- Gęstość
nach. Jest bowiem bardzo prawdopodobnem, że w niedługim zaludnieni a
już czasie zdołamy zwiększyć zaludnienie Pomorza z sześćdziesięciu kilku na dziewięćdziesięciu mieszkańców na km. kw. Wówczas zmniejszyłoby się bardzo niebezpieczeństwo, podkreślone
przez prof. Smoleńskiego, odnośnie niektórych powiatów pomorskich, gdzie przewyżka ludności polskiej nad niemiecką wyraża
się w cyfrze kilku lub kilkunastu mieszkańców na I km kw.
Przechodząc do wniosków, należy stwierdzić następujące:
I. procent własności niemieckiej na Pomorzu jest dzisiaj
przeszło dwukrotnie wyższy od procentu ludności niemieckiej;
2. własność polska skupia się na obszarach najmniej urodzajnych; własność niemiecka, zwłaszcza większa, zajmuje
gleby najlepsze.
YV nioski te należałoby mieć w pamięci przy stosowaniu
ewentualnych praktycznych pociągnięć w dziedzinie akcji kolonizacyjnej na Pomorzu.
Jako autor referatu o wielkiej własności
na Pomorzu pragnę uzupełnić jego treść może zbyt szczupłą,
z przyczyny krótkiego przeciągu czasu, jaki moglem temu
referatowi poświęcić. Dlatego też mapki i wykresy mogłem opracować dopiero w ostatniej chwili. Do mapek tych i wykresów
pragnę obecnie dołączyć parę uwag objaśniających.
Rys. I przedstawia dokładnie tak rozmieszczenie jak i wielkość poszczególnych gospodarstw od 100 ha wzwyż. Wykazuje
on, że gospodarstwa niemieckie zajmują stosunko\vo dużo
miejsca i przeważają głównie tam, gdzie są lepsze ziemie, a więc
na południowem Pomorzu oraz wzdłuż granic Vv.1\1. Gdańska.
Wprawdzie własność polska stanowi większość, ale pamiętać
należy, że znaczną jej część stanowią lasy, będące w ręku
pai'1stwa. Jeśli bierzemy pod uwagę tylko prywatną polską
własność w celu porównania jej z własnością niemiecką, bo ta
jest prywatna, to rysunek dobitnie wskazuje, jak niekorzystnie
wypada to porównanie dla pierwszej własności. l\Iapa wskazuje
również szlaki głównego osadnictwa niemieckiego na Pomorzu,
szczególnie niebezpieczne dla Polski.
Rys. II przedstawia według po,viatów wielkie gospodarstwa
podzielone na ,vfasność: skarbową, publiczną (komunalną i koDR. WALENTY WINID.
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-- 96 ścielną), prywatną polską i niemiecką. Smutne wnioski, które
nasunęły nam rozważania nad poprzednią mapą, obecny ry-
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sunek jeszcze pogarsza. \Vynika z niego, że :Niemcy mają Vl·ięcej
niż połmvę, a w Sępoleńskiem nawet trzy czwarte ziemi ornej
i łąkowej. Tylko w siedmiu powiatach, głównie południowo
ws\h?dnich, mają oni mniej niż połowę, ale zwykle nieznacznie
mmeJ.
Rys. III wskazuje na przewagę niemiecką wśród typu
wielkich gospodarstw od 250-1400 ha. Cala ta sytuacja
dowodzi, że Niemcy stali się właścicielami tak znacznej liczby
wielkich gospodarstw tylko w sztuczny sposób, czyli dzięki specjalnej polityce pai1stwa pruskiego. Dowodzi tego również fakt,
że wielka własność niemiecka występuje na lepszych ziemiach
niż polska, o czem już poprzednio wspomniałem.
Rys. IV przedstawia, ile w poszczególnych pmviatach przypada wielkich gospodarstw niemieckich na IO polskich. Granica
rozpiętości jest tu znaczna - od dwu gospodarstw (chojnicki
i lubawski) do 18 (sępoleński). Przeciętnie jednak przypada
9-12 gospodarstw niemieckich na ro polskich.
Z zestawienia tego wynika, że tylko w 3 powiatac11 (torui1ski,
świecki i działdowski) wielkie gospodarstwa polskie przewyż
szają niemieckie pod względem przeciętnego obszarn ziemi,
natomiast w powiatach sępole11skim, lubawskim i kartuskim,
przeciętny obszar wielkich gospodarstw niemieckich przewyższa
prawie trzykrotnie własność polską. Jasnym staje się wic;:-c fakt,
że potęga materjalna obszarników niemieckich jest stanowczo
większa aniżeli polskich.
Rys. V orjentuje w ilościowym stanie gospodarstw wielkiej
własności skarbowych, publicznych i prywatnych polskich
w stosunku do niemieckich na Pomorzu. Dowodzi on, że gospodarstwa poniżej 300 ha są w przeważającej liczbie w ręku polskiem, natomiast gospodarstwa od 300 cło 1400 ha są w ogromnej
liczbie w posiadaniu NiemcÓ\V. \V odniesieniu do majątków
ponad 1400 ha własność niemiecka znów zanika, ale dzieje się
to dlatego, że majątki takie są przeważnie w ręku państwa,
składając się w większości wypadków tylko z lasów. W każdym
razie i w tej kategorji majątków Niemcy posiadają ich kilka,
natomiast w prywatncm polskicm posiadaniu prawic ich niema.
Rys. VI wykazuje, że pod względem jakości posiadanej
gleby i ilości ziemi ornej Niemcy są szczególnie uprzywilejowani
w porównaniu z polską własnością wogMe. Za podstawę porównania wzięto, jak już wspomniałem, tylko ziemię orną i łą
kową, ponieważ te kategorje ziemi dają w przybliżeniu ten sam
dochód w przeciwieństwie cło lasów i nieużytków. \V e wszystkich
prawie powiatach Niemcy posiadają najlepsze ziemie orne i łą
kowe, mało zaś lasów i nieużytków.
Wyjątek stanowi

97 natomiast powiat morski, gdzie Kiemcy posiadają majątki
nawet o niskim procencie pola ornego i łąk, a o znacznej ilości
lasów i nieużytków.
Podobnie jak tabele zamieszczone na k01ku referatu
(p. str. 185), rys. \'II wykazuje fakt pocieszający dla nas,
a mianowicie, że pod wzglrdern uprzemysłowienia, specjalizacji
hodowlanej i uprawy rolnej wcale nie ustępujemy Niemcom.
Przeci,,·nie, raczej górujemy, jeśli uprzytomnimy sobie, że
Niemcy prze,vyższają Polakó\\· - w odniesieniu do wielkiej
własności - jakością gleby, ilością ornego pola i wielkością

Stan
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majątków.

N a zak:011.ezenie dodam, że wskazanem byłoby opracO\rnĆ
szerzej polską i niemiecką własność ziemską na Pomorzu,
uwzgl<.;-dniając również gospodarstwa ocl 50-100 ha. Che(,;'
ponadto podkreślić, że badaniami należy objąć także miasta
i miasteczka pomorskie, aby stwierdzić, jak przedstawiają si~
w nich spra,vy własnościowe pocl wzgl~ckm narodowościowym.
INŻ. FRANCISZEK BĄKOWSKI.
Pragrn;,; zwrócić uwagQ na pewne
szczcg{J!y z zagaclniei'1 opracowanych w referatach. Chodzi mi
o przedstawione na Zjeździe mapy, które za,,·ierają, zdaniem
mojcm, pewne usterki metodologiczne z punktu widzenia
popularyzacyjnego. N a mapie dr. Wrzoska dla oznaczellia
skupie11 ludności polskiej użyto kolorów ciepłych, gcly tymczasem na mapie narodowościowej prof. Zaborskiego zastoso,\·ano
zupełnie inną skalQ kolod)\v. SąclzQ, że należałoby tu przyjąć
pewną ustaloną zasadQ używania barw, co przyczyniłoby si<;
do szerszego użytkowania map i do ułatwienia porówna11.
Co si9 tyczy ohyd\\'u dyskusyj - ekonomicznej i geograficznej - to obie \\'iążą się ściśle ze sobq, sprowadnjąc się do
polityki osadniczej. Niektóre liczby jednak, któremi poslugi\\·ali
sic;: dyskutujący, są, według mnie, niezupełnie prawiclłO\rn użyte.
Np. zaznaczano niejednokrotnie, że mamy na Pomorzu około
67 mies;1,ka11.cow na I km kw. Czy jednak liczba ta, rwcona w oderwaniu, ujmuje dokładnie istotny stan zaludnienia Pomorza,
zwłaszcza w porównaniu z obszarami sąsicclnicmi? Trzeba pami9tać o tcm, że do województwa pomorskiego formalnie nie
należy gQsto zaludniony obszar W. l\I. Gcla11ska. Jeżelibyśmy
z Prus \\'schoclnich, sąsiadujących z naszem Pomorzem, odrzucili
Królc\vicc z okolicą, to ujawniłaby si<;_> z n ac z n ie rn n ie j sza
g <;: s t o ś ć z a 1u d n i e n i a t ej p r o w i n c j i p r u s k i e j, która
prc'Jc7, tego ma daleko mniejszy przyrost ludności. Na Pomorzu
za~, jak wiadomo, przyrost ten w okresie clziesi~ciolecia od
spisu w r. 1921 do r. 1932 wyniósł 16% mim o si 1 n ej
e mi_ g r a_ c j i 1 u cl n o ś ci n i e rn i e c k i ej . Niewątpliwie
możliwe Jest znaczne powiQkszenie g<;.'stości zaludnienia przez
osadnictwo.
St.rn posiad. ziemi.
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Racjonalnie jednak prowadzone osadnictwo nie powiml0
obszarów leśnych, stanowiących bogactwo Pomorza
nietylko bezpośrednio, jako materjał drzewny, ale i pośrednio
Jla gospodarki energetycznej przez utrzymanie równego i wła
ściwego zasobu wód dwóch rzek: Brdy i Czarnej \\'ody, obsłu
gujących szereg elektrowni i innych zakładów wytwarzania
energji. \\!reszcie nie wolno jest naruszać bezcennych walorów
krajobrazowych Pomorza. Odstraszającym przykładem pod tym
względem jest barbarzyńskie zniszczenie prześlicznej doliny
rzeczki Kaczy na zachód od ~I. Kacka (Orłowo) przez bezplanowe i szpetne jej zabudowanie.
naruszać

Streszczenie dyskusji

Zagadnienie narodowościowe

Gleba

a naradowość

\V trakcie dyskusji zagadnienia
PROF. STANISLA w PA WLOWSKI.
poruszane w referatach zostały oświetlone różnorodnie. Reasumując jej wyniki, pozwolę sobie zwrócić uwagę na niektóre szczegóły, co przyczynić się może do uwypuklenia poruszonych
kwestyj, niedość może jasno omówionych.
Otóż, gdy chodzi o z ag a <l n i e n i e n ar o do w o ś ci owe w związku z gęstością zalu<lnienia, sprawie tej poświc;ciliśmy
obrady jednego z poprzednich Zjazdów. Niemniej kwestja ta
była również poruszana w czasie obecnej dyskusji, przyczern Z\\TÓcono uwagę, że osadnictwo skupia się w promieniu więhzych
miast, przekształcając się nast\?pnic w typ wyraźnie miejski.
Uwagi te były słuszne, jednak zjawisko to nie jest właściwe
tylko Pomorzu. Jest ono wynikiem silnie rozwijającego się
procesu urbanizacji na Zacho<lzie Europy, z którym musimy
się liczyć. Pragnę również Z\Vrócić uwagę na rzecz nader znamienną, że w \Valce narodowościowej o ziemię, jaka nie od dziś
się przecie toczy, element polski cofał się zawsze na ziemie gorsze,
co może być jednak równie dobrze uważane za jedną z przyczyn
jego tutaj przetrwania. Wybitnym tego rodzaju przykładem
jest powiat kartuski, o glebie nieurodzajnej, kamienistej, \V którym to powiecie własność niemiecka jest słabo reprezentowana.
Widocznie Xiemcy nie mieli tam czego szukać.
Co się tyczy map prof. Zaborskiego i dr. Wrzoska należy
żałować, że został w nich pominięty powiat działdowski, który
wykazuje stosunkowo wysoki stan posiadania elementu polskiego.
gIeb a
Przechodząc do oświetlenia z ag a cl n i e n i a:
n ar o cl o w ość, stwierdzamy, że Xiemcy sieclzcJ na ziemiach lepszych. Ograniczyliśmy się oczywiście tylko do skonstatmvania tego zjawiska, gdyż głębsze jego rozważania zapr?\\aclziłyby nas w dyskusji zbyt d~leko. G?y rzucimy jednak
okiem na mapę clr. \Vrzoska, musimy stmerdzić, że posiada
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ona oC)"romne znaczenie praktyczne. Powinniśmy dążyć do tego,
aby obszary zaznaczone na mapie kolorem żółtym
. obszary
własności niemieckiej - zostały jaknajprędzej skolomzowan_e.
W gminie, gdzie element polski wynosi obecnie 33%, akcp
powinna doprowadzić coprędzej przynajmniej do 50%.
Z ag ad n ie n i e parce I ac j i ujęliśmy jedynie epizodycznie. Jeżeli osobiście wyraziłem się o tym procesie ujemnie,
nie chciałem nikogo dotknąć, będąc najmocniej przekonany, że
czynniki opiekujące się tą sprawą, mają jaknajlepsze w tym
względzie intencje.
Tylko, że nas naukowców cechuje ta
charakterystyczna właściwość, że, konstatując jakieś zjawisko,
wyciągamy z niego pewne wnioski. Jeżeli przyjrzymy siQ mapie Zagadnienie
dr. Kiełczewskiej, musimy stwierdzić, że parcelacja na Pomorzu parcelacji
postępuje we wszystkich powiatach prawie równomiernie. Nasuwa się zatem pytanie, czy stosujemy na Pomorzu parcelację
według jakiegoś planu, czy też jest ona wynikiem pewnej przypadkowości? Wobec skonstato\Yanych tutaj przez nas zjawisk,
wydaje mi si<;, że w akcji osadniczej należałoby na pe,vne powiaty zwrócić szczególną uwagę.
Co si~ tyczy o si e cl 1 i ro z r z u c o ny c h, - to wcale
typu tego nie zwalczamy, gdyż jest on nieraz konieczny ze Osiedla
względów natury gospodarczej. Pragniemy jedynie, aby glę- rozrzucone
boko przemyślana planO\vość towarzyszyła akcji osadniczej.
Prof. Schramm oświetlił z wielką ,vnikliwofrią zagadnienie
osadnictwa ze strony ekonomicznej. Zgadzamy się w zupełności
z wy\\·odami prof. Schramma i wzywamy wszystkich ekonomistów, aby prace nad Pomorzem zechcieli kontynuować, my
zaś ze swej strony postaramy się dać tym zagadnieniom podkład geograficzny.
::\Iiasta oraz ich kulturalne i gospodarcze wpływy mają dla
problemów nas interesujących doniosłe znaczenie. Zamierzamy
poświęcić jeden z następnych naszych Zjazdów miastom pomor- Urbanizacja
skim. Natomiast k\\·estjQ lasów pozostawiliśmy istotnie na
nboczu, jakkolwiek sprawa ta posiada z zagadnieniami geograficznemi duży związek. Wymaga ona jednak osobnej dyskusji.
Ze swej strony uważam, że, nie posiadając kapitałów na zalesienie, Szata
nie powinniśmy lasów niszczyć, chociaż wiadomo jest, że Niemcy, leśna
c hcąc się uchronić przed parcelacją, zalesiają nieraz lepsze
grunta orne.
Nie zwróciliśmy również większej uwagi w toku obrad na
k w e st j ę u p r z e my slow i e n i a P om o r z a. K westja u przemyt~ jest niezmiernie ważna, gdyż kapitały powinny być umieszczane sławienie
metylko w ziemi, ale i w gałęziach przemysłu ściśle z nią zwią- Pomorza
rnnych, jak w cukrownictwie, gorzelnict,vie i t. p.
. _Co się tyczy uwag inż. Bąkowskiego w sprawie ujednostajmema barw stosowanych w pracach kartograficznych, muszę
7'*'
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stwierdzić, że naogól używamy tego metodycznego sposobu
dość cz\sto. \\' \\·ypadkach uży,vania rozmaitych koloró,,·
istnieje zawsze pewna równmvaga mi\dzy kolonimi. Zgadzam
się jednak \V zupełności, że na mapach tu przedlożonyc11 pożą
danem byłoby ,vi\ksze ujednostajnienie.

Potrzeba z ag

Q

szczenia

l u cl n o ś ci o we go

Po-

Zagęszczeniem or z a jest k,vestją nic ulegającą dyskusji i jedynie skala tego
ludnościowe zagęszczenia mogłaby być rozmaicie komentowana. Zdaniem

mojem, śmiało możemy cl,1żyć cło osadzenia na Pomorzu stu
ludzi na r km kw.
Prz ech oclząc cło spr a wy rn a j ą t k <> w p a 11 s t w o w y c li
i naszego do nich stosunku, dochodzimy cło przekonania, że,
Majątki jeżeli mamy cło czynienia z lasami, musimy je konserwować.
a 21% przypada na
paizstwowe Natomiast, jeżeli są to majątki rolne własność paó.stwową w tej kategorji posiadłości - obszary te
zdaniem rnojem - po"·inny w pierwszym rz~clzie 11lrc
parcelacji.

Kasza polityka agrarna i osadnicza musi si~
opierać na ustalonych wytycznych. Kicrncy już tego rodzaju
Polityka plan sobie stworzyli dla Pomorza swojego i nazwali go „ojkoagrarna polityką". Polityka ta ma im dać wytyczne dla skolonizowania
i osadnicza niemieckiego \\'schodu. Takaż planowość i systematyczność
muszą również przyświecać naszym poczynaniom w clzied1inie
osadnictwa.
Zamknięcie
PRZEWODNICZĄCY

zebrania naukowego

dzit;:k11je prof. St. Pa \\']owskiemu za tak

szczegółowe i przejrzyste podsumowanie \\·yników obrad \\·drugim
dniu Zjazdu, poczcm ogłasza zebranie naukowe za zarnkni,tc.

Il I. CZJ~ŚĆ Sl'R:\ \\'OZD.\ WCZ.\

P. mgr. Józef Hien i as z przedsta\via zebranym opracowany przez siebie:
. .Przegląd

działalności

na11kowPj

in-

stytucyj i os<'>b bior~c:ycli Hdzial w bad a n i ac h po rn or z o z n a \\ r. z\' c h''.
Przegląd ten, jak też
nadesłane przez instytucje

\\·:,;zystkie SJ?ra\vozdania oryginalne,
i osoby, umieszczone s~ w osobnym
dziale tego wydawnictwa: ,,Sprawozdania" (p. str. 193).

lV.

CZI~ŚĆ ORGANIZ.-\CY JX.c\

Pozdrowienia i depesze
_l\zewodniczący otwiera po krMkiej przerwie 1,osieclzenic
a~hmmstracyjne Zjazdu i komunikuje o wysłaniu przez Prezyd]tim nash:pujących depesz hołdowniczych do p. Prezydenta
l{zeczypospoli tej, do Pierwszego ~forszałka Polski oraz cło
p. Prcmjera lfady .::\Iinistrów:

Prezydent Ignacy ::\Io~cicki, \Varszawa Zamek.
Czwarty Naukowy Zjazd Pomorzoznawczy, obradujący
w Krakowie, śle Najdostojniejszemu Prezydentowi Rzeczypospolitej wyrazy hołdu.
::\Iarszalek Jc>zef Piłsudski, \Varszawa, Belweder
Czwarty Xa11k0\vy Zjazd Pomorzozna,vczy, obradujący
w Krakowie, przesyła Budowniczemu Polski ::\I ocarstwO\vej
wyrazy hołdu. ·
Premjer Leon Kozłowski, \\·arszawa, Rada Ministrów
Czwarty Naukowy Zjazd Pomorzozna wczy, obradujący
w Krakowie przesyła Panu Prernjcrowi wyrazy należnej czci.
Nast<,:rmie Sekretarz Zjazdu odczytuje nast,pującc telegramy i pisma, nadesłane na rc.~ce Komitetu \Vykona\\Tzego:
.::\Iinistcr Rolnictwa, Juljusz PoniatO\vski:
„Z okazji otwarcia obrad czwartego ?\aukowego Zjazdu
Pomorzozna\\-czego przesyłam na n~cc Prezydjum życzenia
jaknajlcpszych wyników w pracy nad zagadnieniem, które
ma wielkie znaczenie dla życia gospodarczego Pomorza".
B . .::\linister Przemysłu i Handlu Inż. Eugenjusz Kwiatkowski - ~[ościce:
„Przesyłam szczere życzenia najlepszych \\·ynik<')\v narad
Zjazdowi, z którego celami i akcją solidaryzuję się jaknajznpclniej.
J estcm gl<,:boko przeświadczony, że w długim szeregu
zagadnie11, o których pomyślne rozwiązanie musi za biegać
i walczyć wsp<'.>lczcsna Polska, solidarnie i z uporem, sprawa

Pomorza pod
miejsc.
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każdym względem

zajmuje jedno z czolo,\·:·ch

Najistotniejszą różnicą dodatnią pomi~dzy odrodzoną l{zecząpospolitą, a dawną Polską z km'ica XVII i XVIII wieku

jest to, że nowa Zjednoczona i \\.olna Polska posiada coraz \\·ysi<:, aktywny program w odniesieniu do
Pomorza i wybrzeża morskiego oraz w stosunku do 5ląska.
Jednakże program ten uzyska pełną wartość dopiero
wówczas, gdy obejmie on wszystkie istotne zagadnienia
Pomorza. \Vśród nich zaś sprawy związane z polskiem rolnictwem, któremu obecny Zjazd poświęca główną uwag,,
stano,vią element jeden z najważniejszych.
Toteż, składając Zjazdowi najlepsze życzenia, wyrażam
nadzieję, że uwaga całej oświeconej Polski winna si~ koncentrować w tym momencie na jego pracy."
Prof. Eugenjusz Romer - Lwów:
,,\Vnosząc z ilości i wartości prac przygotowa,\·czych,
gratuluję organizatorom Zjazdu i życzę jaknajpłodniejszych
wynikó\v obrad."
Dr. Marceli Handelsman - \Varszawa:
,,IV Naukowemu Zjazdowi Pomorzoznawczemu, odbywającemu się w Krako,Yie, życzę gorąco powodzenia i mvocności pracy. Niech rezultaty jego obrad przyczynią się
w jaknajwyższym stopniu do rozwoju wiedzy o Pomorzu
i do pog}Gbienia świadomości znaczenia naszego osadnictwa
nad morzem."
Podobne depesze i pisma gratulacyjne nadesłali pp.: Dr.
Witold Bełza, Dyrektor Bibljoteki :Miejskiej Bydgoszcz,
Kurator Bernard Chrzanowski- Poznar'1, Dr.Stefan Ha11ski Bydgoszcz, Dr. Kazimierz Kaczmarczyk, Dyrektor Archiwum
Pa11stwowego- Poznar'1, 1\Ieclard Komar- Somonino, Dr. \\racław Olszew·icz- Siemianowice, L. Prądzy11ski, T. Szam helan
Papieski-Skarpa, 1\Iajor \V. P. Kazimierz Siudowski-Brześć
n/B., l\Iin. Leon \Vasilewski- \\'arsza wa, Dr. Józef Wąsowicz,
Docent U. J. K. - Lwów, Dr. Stefan Wierczy11ski- Pozna11,
Jan \V szelaki, Naczelnik Wydz. I\I. S. Z.- Warsza\\·a, Wicekonsul
A. Zalewski - Olsztyn.
raźniej zarysowujący

Protokół

III Naukowego Zjazdu Pomorzoznawczego

Sekretarz Zjazdu p. Boro\\"ik komunikuje, że protokół
III Xaukowego Zjazdu Pomorzoznawczego ukazał się w druku
,v wydawnictwach Instytutu Bałtyckiego p. t. ,,Stan posiadania
ziemi na Pomorzu. Zagadnienia historyczne i prawne". Tom
ten został rozesłany wszystkim uczestnikom poprzedniego Zjazdu.
Wobec braku zastrzeżc11 uznaje protokół za przyj,t_y.

Uchwały

Zjazdu

Sekretarz Zjazlu p. Boro,,·ik przedkłada imieniem Komitetu
\Vykonawczego nast ę pujące wnioski·
I.

r

\
spra wie V Ka uk owego Zja zd u
r z o z n a \\. c z e g o.

P o m o-

I\' Naukowy Zjazd Pomorzozn;:rn·czy postanawia z,volać
następny Zjazd do Lwowa na ,,·iosn ę lub najpóźniej ,,. jesieni
1936 r. z tern, żeby obrady tego Zjazdu były poświęcon e zagad-

nieniom Gdyni, jako portu narodowego.
\V związku z po,\·\·ższem z,naca się IV Naukm\·y Zjazd
Pomorzozna wczy do l(ierowników uniwersyteckich zakładów
naukowych jak też cło Towarzystw Ekonomicznych i_sp:cjalny~h
Instytutó,\· gospodarczych z :vezwaniem do poglęb1en,1a. \\·sp~lpracy z Instytutem Bałtyckim celem nalezytego osw1etlema
roli Gdyni w całokształcie życia gospodarczego, politycznego
i kulturalnego Polski. Z-..Hócenie uwagi na tę dziedzinę ,,·ydalo
się koniecznem szczególnie wobec niedostatecznego, jak dotąd,
uwzgh,'.dnienia w literaturze nauko,\·ej kwestyj związanych
z naszą gospodarką morską.
I I. W s p r a w i e o ż y w i e n i a s t o s u n k ó w n a u k ow y c h i k u 1 t u r a 1 n y c h z k r a j a m i b a l t y ck iem i i sk~ndynawskiemi.

IV Naukmvy Zjazd Pomorzozna\\·czy jako jedno z najpilniejszych zadai1 wysuwa zagadnienie na \\.·iązania i pogłębienia
stosunków nauko,\·ych i kulturalnych z krajami baltyckiemi
i skandyna wskiemi, a w szczególno;ci ze Szwecją. W tym celu
zaleca:

r. utrzymywanie przez badaczy wymiany \\-ydawnictw
i na wiązanie osobistych kontaktów.
2. Stworzenie specjalnych stypendjów dla osób studjują
cych różne dziedziny wiedzy na terenie uni,versytetów bałtyc
kich i skanclyna wskich, jak też przyciąganie stypendystów
z tamtych krajó,\· do uniwersytetów polskich.

3. Uruchomienie na uniwersytetach polskich lektoratóvv· j~zyków bałtyckich i skan dyna wskich, w szczególności szwedzkiego,
oraz lektoratów polskich na uniwersytetach tamtych krajó,v.

4. Korzystanie z pomocy i pośrednictwa Instytutu Bał
tyckiego w nawiązywaniu bliższych stosunkó,v z różnerni instytucjami, polożonemi na terenie krajów bałtyckich i skanclvna \\·:.;k:ch.
-

-
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III. \V spr a w i e z ba cl a n i a r o li \V o l n e g o ::\1 i ast a G cl a ń ska.
IV Naukowy Zjazd Pomorzozna wczy postanawia skierować
baczniejszą uwag\ badaczy na wszechstronne oświetlenie roli
Gdańska w życiu Rzeczypospolitej, a \V szczególności jego roli
gospodarczo-handlowej, biorąc pod uwag<;: ścisłą łączność tego
miasta z Pomorzem. Chodziłoby rni<,:clzy innemi o wskazanie
dróg, któremi nasza współpraca z Gda11skiem powinna postępo
wać

w

przyszłości.

IV. \V spr a wie przyśpieszeni a oprac o w a n 1 a
sp i su l u cl n ości z r ok u l~)3I.
I\' Xaukowy Zjazd Pornorzoznawczy, ponawiając ucll\vały
poprzedniego Zjazdu, wyraża przekonanie, że G. U. S. w uwzględ
nieniu specyficznych potrzeb Pomorza przyśpieszy opracowanie
spisu z roku 1931, jakotcż pulJlikację \,·yników.
J ednoczcśnie I\' Zjazd Pomorzozna \\TZY \vypo\\·iada siG
za udost,pnieniem wynik<'>,v statystyki przewlaszcze11 sądowych
<lla bada11 naukowych.

\ \. s p r a w i e s z e r s z e g o u ż y t k o \V a n i a a r c h i\V ów kr aj owych i W . .:\I. C cl a 11 ska.
n· ~aukowy Zjazd Pomorzoznawczy ponawia uchwal<:
poprzedniego Zjazdu ,v sprawie szerokie.~o użytkowania archiwów krajowych w Tornniu, Pf'lplinic, \Varsza\\·ie, \rlocbwku
oraz pańshvowego archiwum w Cda11skn. Praca naukowa na
terenie gcla11skim jest nlat\\'iona clzi<);:i stacji naukowej Towarzystwa Xauki i Sztuki w Gda11sku; takie same ułatwienie na
terenie Torunia czynią Instytut Bałtycki i Towarzystwo >Jankm,·c.
V.

\'l. \V sprawie popierania bada1'i 11a11kowych
w cl z i e d z i n i e z a g a d n i e i'1 p o m o r s k i c h, h a 1t y Ck i C h i morski C h.
n· ~au kowy Zjazd Pomorzozna wczy zwraca się z a pe Irm
do władz i instytucyj gospodarczych o udzielanie specjalnych
dotacyj, zasiłków i stypemlj<'>w na cele, zwic1zane z badaniami
zagadnie11 pomorskich, bałtyckich i morskich, w szczególności
zaś związanych z tematem nasti;pncgo Zjazdu.
\'II.\\,, sprawie „Polskiego Słownika Biograf i cz n cg o".
l V Xaukowy Zjazd Pomorzozna wczy, uzn~1jąc doniosłość
narodową „Polskiego Slo\\'nika Biograficznego", ,,·zywa instytucje naukowe, czynne na terenie l'omorza, al_)Y rnczwlocznie
uruchomiły komitety miejscom\ przcclcwszrstk1('m w Toruniu
i Gdai'lsku, celem zbierania rnaterjalu do „Polskiego Słownika
Biograficznego".
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V III. \V spr a w i e \V y ż s z ej ucz e 1 n i n a Pomorzu.
IV ~aukowy Zjazd Pomorzozna\vczy wyraża opinj~, że
sprawa uruchomienia na Pomorzu wyższej uczelni posiada
znaczenie nietylko kulturalne, ale i gospodarcze, w szczególności dla przygotowania ludzi zdolnych do podj~cia i rozwią
zania zada11 gospodarczych i przodownictwa społecznego. Nie
przesądzając w niczem ani charaktern, ani form organizacyjnych przyszłej uczelni, IV Naukmvy Zjazd Pomorzoznawczy
podkreśla tern silniej naglącą potrzebę możliwie szybkiego jej
uruchomienia.

Wybór Komitetu Wykonawczego
PRZEWODNICZĄCY, powołując siG na odnośne postanowienie regulaminu, stawia wniosek o wybór kandydatów do Komitetu
\Vykonawczego IV Naukowego Zjazdu Pomorzoznawczego.
DR. KAZIMIERZ ESDEN-TEMPSKI proponuje wybór Komitetu w nastt;:pującym
składzie:
Prof. Dr. Stanisla w Pa wlowski
Pozna11, delegat Tmvarzyshva Przyjaciół Nauk w Poznaniu,

Prof. Dr. Franciszek Bujak - Lw(>w, delegat Kasy im. l\Iianowskicgo, Prof. Dr. Jerzy Smole11~ki Kraków, delegat
Polskiego Towarzyshva Geogrn ficznego, Leon Schcdlin-Czarlióski - Tornó, Prezes Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego,
Inż. Engenjusz Kwiatkowski :ilościce, Prezes Zarządu Instytutu Śląskiego, Jan ))t:bski - \\1arszawa, \Viceprezes Zarządu
Głównego Ligi Morskiej i Kolonjalncj, Prof. Dr. :i1arcin Dragan,
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Xauki i Sztuki w Gcla11skn,
Dyrektor Józef Borowik - Tond1, z rarnirnia Instytutu Bał
tyckiego.
PRZEWODNICZĄCY zapytuje czy niema innych propozycyj,
poczem stawia wniosek pod glosowanie. Po jeclnoglośnem jego
uchwaleniu ogłasza wyb<'n- Komitetu \Vykona\Yczego IY Naukowego Zjazdu Pomorzozna\\"Czego za przyj<;ty. Xadto \Valne
Zebranie upoważnia Komitet \\'ykonawczy cło kooptacji w skład
swojego grona delegata Polskiego Związku Zachodniego po
osta tecznem jego ukonstytuowaniu sit;'., przedstawiciela Rady
I ntercsantów Portu w Gdyni oraz innych niezbt:clnych do przygotmvania Zjazd n osób i instytucyj.
Zamknięcie

Przcm,hvienia:

prof.

S.

Zjazdu

Pa wł owskiego,
I eń ski ego.

prof.

J.

Sm o -

PROF. STANISŁAW PAWŁOWSKI. \V ten sposób z obradami IV
Pomorzoznawczego dobiegliśmy cło szczęśliwego k01'ica.
bezstronnie stwierdzić, że Zjazdy Pomorzoznawcze
zują nietylko pewną wyrobioną technikę pracy, ale i

Zjazdu
Trzeba
wykapewne

o

-
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tempo pracy. J akikohviek sąd wydałby ktoś o wartości wyników obrad naszych Zjazdów, musi bezstronnie przyznać, że
się coraz \vięcej udoskonalamy zaró,\·no w organizacji, jak
w stawianiu problemów oraz załatwianiu się 2 niemi.
Jeżeli bowiem w dzisiejszych ciężkich czasach przybyło na
Zjazd 145 uczestników ze wszystkich stron Polski, jeżeli przygotowano kilkanaście należycie i gruntownie opracowanych referatów, jeżeli w dyskusji w pierwszym dniu zabierało głos 22 mó,vców ze sfer naukowych, gospodarczych, społecznych i przedstawicieli władz, a w drugim dniu 9 mówców, jeżeli wreszcie
dyskusja ta doprowadziła do tak owocnych i konkretnych
wyników, - to musimy wyrazić z przebiegu obecnego Zjazdu
pełne zadowolenie.
l\Iuszę wszakże podkreślić, że nie chcemy, jako przedstawiciele nauki, narzucać nikomu własnego zdania, a tern mniej
naszym władzom. \Vypowiadamy tylko nasze opinje i zapatrywania na pewne zagadnienia w imię postulatów ,viedzy i w imię
dobrze zrozumianego obowiązku. Będziemy jednak bardzo
zadowoleni, jeżeli nasze opinje czy poglądy znajdą zrozumienie
nietylko w kołach naukowych, lecz jeżeli także potrafią skupić
na sobie uwagę czynników decydujący.eh, zgodnie z naszemi
postulatami naukowemi i potrzebami politycznemi.

Na zako11czenie pragnę serdecznie podzic,;kować wszystkim referentom za gruntowne opracowanie tak interesują
cych zagadnie11 na Zjazd, dalej prof. Smole11skiemu za to, iż
raczył nam udzielić tak miłej gościny\\' murach swojego Zakładu,
wreszcie za przygotmvanie Zjazdu Instytutowi Bałtyckiemu
w osobie dyr. J. Boro,vika, który nie dal się poprostu przewyższyć
i zastąpić na swojem stanowisku. ,,l\Iagna pars" udania się
Zjazdu jest jego niewątpliwą zasługą.
gorący apel kieruję do Pomorzan obecnych na
Przekonaliśmy się w czasie ostatniego Zjazdu, że
Pomorzanie potrafią nietylko O\vocnie pracO\vać, ale równie
dobrze mówić i umiejętnie traktować najpoważniejsze zagadnienia. Z całą radością i uznaniem konstatuję ten fakt. Chcę
również podkreślić z naciskiem, że siła i znacz_enie Pomorza

Ostatni

Zjeździe.

leży

nictylko w opraco,\·aniach naukO\vych i zestawieniach
statystycznych, ale przedewszystkiem w naturze i niezłomnym
charakterze samych Pomorzan.
Za udział w Zjeździe \\-,Yrażam im serdeczne podzi<;kowanie
i proszę, by i nadal instytucję Zjazdów Pomorzoznawczych
otaczali sympatją i pelnem zrozumieniem. Ka tern obrady
zamykam.
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PROF. JERZY SMOLEŃSKI.° \\'yrażam głęboką radość z tego, że moglem IV .NaukO\vy Zjazd Pomorzozna,,·czy gościć w murach
Instytutu Geograficznego U. J. Jest to dla mnie tern milsze,
ponie\\·aż skonstatowano tu, że obecny Zjazd był owocny i w stosunku do poprzednich stanowił walny krok naprzód. Mam
nadzieję, że wrażenia, jakie goście z Pomorza wywiozą z Krakowa, będą dodatnie, tak, iż nie będą żałować, że Zjazd ten nie
odbvł się u nich, ale w Krako\\·ie.
· Poza obfitemi rezultatami naukowemi ostatni Zjazd dal
jeszcze jedną ważną rzecz, a mianm\"icie zbliżył i zacieśnił ·węzły
współżycia między Pomorzem a tern tradycyj nem ogniskiem
pracy naukowej i kultury polskiej, jakiem jest Kraków. Pragnę
gorąco, żeby te związki pozostały i nadal bliskie, cowięcej,
by zacieśniły się w przyszłości jeszcze bardziej.
Tymczasem żegnam serdecznie uczestnikó,v Zjazdu slowamj:
,,Dm,·idzcnia \\·e L\\·owie" !

REFERATY NAUKOWE
PRZED ST,\\\. IO?\E
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n i d : \\'iclka ,Y!asność na Pomorzu pod względem

narodowościowym.

ST A N IS LA lV PA IV LO WS l{ I

OSIEDLA WIEJSKIE NA POMORZU POD WZOLĘD EM
GEOGRAFICZNO-OSADNICZYM I NARODOWOŚCIOWYM

I.

W ystępow anie

osiedli w krajobrazie geograficznym

'.\IoLna powiedzieć, że stndja gcograficzno-osaJ.nicze na Pomorzu dopiero się zacz~ly. Bodaj że po raz pierwszy w nauce
naszej, - a nauka niemiecka i inne nie zajmowały się dotychczasowem zagadnieniem, - zostały ustalone dla Pomorza przez
1\I. Kiełczewską [2 -4J główne typy osiedli wiejskich
z punktu widzenia geograficznego. Podstawą wyróżnienia zasadniczych typów geograficzno-osadniczych był rodzaj wystę
powania osiedli w krajobrazie geograficznym. Jest to zasada
pow::;zechnie przyjęta i zgodnie stosowana w nauce świato .vej.
Osobna Komisja ~Iiędzynarodowych Kongresów Geograficznych
opracO\vuje zagadnienie osiedli wiejskich według ustalonych
i przedyskutowanych na tych zjazdach naukowych zasad.

1. Ba d ania osiedli wiejskich

Zasady te polegają na stwierdzeniu i ustaleniu, w jakim
stopniu osiedle wiejskie jest skupione, względnie rozproszone.
Zatem położenie osiedla w stosunku do podłoża geograficznego,
jego wielkość, rozważana według ilości domów, a nietylko ilości
mieszkańców, rodzaj zabudowania wsi i ustawiania domów wzglę
dem siebie, materjał budowlany, wzajemna odległość domów
od siebie, ich orjentacja według stron świata, według form terenu
i <ln'>g, ukłaJ pól, stosunek do form terenu, wód i lasów, adaptacja gospodarcza wsi do ,varunk<hv przyrodzonych, ustosunkowanie siQ do ważniejszych dróg, relacje i z,viązki z osiedlami
sąsieclniemi to są momenty, które są przedmiotem badania
geograficznego. \\'obec tego zrozumiałą staje się rzeczą, iż badanie geograficzne musi być badaniem szczególowem i w zasadzie
()(lbywać się powinno w terenie.
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Posługiwanie siQ materjałern zebranym nie przez badacza
na innej drodze - a wiQc przy pomocy spisu ludności, ankiety,
lub przy pomocy zdjęcia topograficznego i katastralnego itp.
jest dopuszczalne, o ile tylko sposoby te były prowadzone ze
strony autorytatywnej.

2. O s i e d 1 a s k u p i o n e n a P o m o r z u
Według
K i e ł c z e wski ej istnieją trzy zasadnicze
rodzaje osiedli wiejskich na Pomorzu. Są to t. zw. przysiółki,
wsie zagrodnicze i wsie dworskie. Rozróżnienie nastąpiło według
ich zróżniczkowania krajobrazowego, według ich wielkości oraz
według ich charakteru gospodarczego. Każdy z typchv został
rozróżniony na obszarze Pomorza i przedstawiony na osobnej
mapie. Autorka nie poprzestała jednak na statyce zjawi~ka.
Ważniejszą wydala siQ jej dynamika, mianowicie, w jaki sposób
z typ6w pierwotnych rozwijały siQ typy pochodne. Typy pocho(lne zostały też właśnie na mapie uwidocznione.

Pr zys i ó l ki są to drobne skupienia zagród wiejskich,
liczące z reguły mniej niż
domów, które nie wykazują planowego układu budynków. Domy skupiają siQ nad jedną drogą lub
przy placu, czasem na stoku doliny. Przysiółek, oglądany zdała,
reprezentuje gromadę domów pomieszanych dość bezładnie z bu-

so

dynkami gospodarczemi. Drak tu prostych szeregów domów,
tak znamiennych dla wielu wsi skupionych. Układ pól począt
kowo niwowy, dziś jest zmieniony i skomplikowany nabytkami,
nzyskanemi po osuszeniu błot lllb wykarczowanill la~ów.
Przysiółki pomorskie pozostają w związku z zasięgiem
lasów. Wystt;pują na polanach Borów Tucholskich od Tucholi
po Kościerzynę i na Pojezierzu koło Kartuz. Na pra,vym brzegu
Wisły, gdzie, jak w ziemi Chełmińskiej, ocldawna lasy znikły,
przysiółków niema. Xa polanach śródleśnych ludność prowadziła
gospodarkę leśno-rolną, która normalnie nie sprzyjała powstaniu
wsi wielkich. Wyjątek stanowiły osiPclla powsta le pła nowo r,o
wykarczowaniu wi<;:>kszych połaci leśnych .

.Na pcryferjach większych obszarów leśnych, wi~'C zwlaszcz;
Borami Tncholskierni i puszczą l )arzlubską, wykształcił
pochodny osicclli przysiółkowych. Przysiółki nabierają
tu powoli charakteru wsi zwartych.
Drugim rodzajem wsi na Pomorzu są ws ie z a gr odn i cze. Są to wsie duże, w których ilość domów waha się od 50
do roo. Domy stoją zwykle wzdłuż dwóch rozgałc;zia jących si~·
dróg, pośrodku których na placu znajduje się kościół a czasem
szkoła, lub wzdłuż jednej ulicy. Są to wi~c wsie z,rnne od
takiego układu domów owalnicami lub ulicówkami. \\' układzie
między
się typ

-
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domów, budynków gospodarczych, dróg i pól widoczna jest planowość. Domy stoją w zwartym szeregu przy drodze, zwrócone
szczytami do drogi, stodoły zaś 71lajclu ją się od strony pól.
Duże wsie zagroclnicze są zw1ąza,ne z gospodarką rolną i wystQpu ją na ziemiach urodzajniejszych. Istnieje pewien związek
tych w..;i z lokacjami na prawie niemicckiern na obszarach skolonizowanych w XI\' i XV w., jakkolwiek typ ten występuje
i we w:-;iach bardzo dawnych. Skutkiem komasacji i parcelacji,
przeprowadzonej w XIX w., na peryferjach wsi skupionych
powstały osiedla rozproszone.
Duże wsie zagrodnicze widzimy w powiecie morskim, na
lcwy~n brzegu Wisły pomiędzy Gniewem a Tczewem, na poludme od Chojnic i kolo Sęp{>lna. Na prawym brzegu \\'isly
marny ten typ kolo Działdowa a potem we wschodniej połaci
dawnej ziemi Cl1ełmi{1skiej.
Trzeci rodzaj wsi t\,·orzą os ie d 1a cl w orskie. Ich typ
krajobrazowy zc1znacza sic.:' wtedy, gdy nie są związane z innerni
wsiami, lecz tworzą osiedle ~arnoclzielne. Tak też z reguły bywa
na Pomorzu, że osiedle dworskie stoi zdała od wsi zagroclniczycl1.
Osiedle dworskie wygląda w ten sposób, że wśród pól widzimy
w czworokąt usta,done budynki dworskie, a do nich przytykają
L zw. czworaki. Osiedla dworskie, położone zdała od wsi, ~ą
zazwyczaj duże i liczą z reguły ti-10 domów a \vyjątkowo
nawet do -1:C dom{)\v mieszkalnych. Osiedla dworskie związane
ze wsią są rzadkie i mniejsze. Położenie osiedli dworskich na
Pomorzu zdała od wsi zagroclniczych tłumaczy Ki e l c z e wska
tern, że rozwinęły siQ z dawnych majątków rycerskich oraz
z folwarków kapitulnych i zakonnych. Przy wiQkszych ,vsiach
dworskich widać wokoło kilka folwarków.
Osiedla dworskie są nierównomiernie rozmieszczone na
Pomorzu. Są obszary, w których typ ten należy do dominujących i takie, w których dwon')\v niema wcale. :Największe
skupienie dworów występuje od Torunia do Grudziądza w zachodniej części ziemi Chelmi11skiej. Ku wschodowi występują
wsie dworskie wyspowo. Ziemia Chełmińska jest równiną o bardzo żyznej glebie. Związek osiedli dworskich z glebą jest tu
uderzający. Drobne obszary wsi dworskich widzimy kolo Świe
cia, mirdzy Czarną Wod~1 a południową granicą Borów Tucholskich na pn. od N owego, kolo Starogardu i Tczewa a stąd przez
wysoczyzno,ve terytorjum Gda11skie aż do Oli\vy. l\Iamy te
osiedla także na południowym zachcclzic od \Vejherowa.
0::;icdla dworskie zajmowały da wnjej d_aleko ,~·i~kszą przest~"Z~11, ale skutkiem parcelacji ilość ich ~IQ ~-mn\eJszyla. Na
m1c3sce dworów powstają na skutek kolomzacJI 0~1ecll_a 1:ozpro~zo!1,e, przyr,zem dawny ośrodek dworski utrzyrnuJe s1~ Jeszcze
pk1s czas. Osiedla kolonizacyj nc o rozproszcrnu pła no,\·em były
Stan posiad. ziemi.

II

8

--- 11.J
zakładane

przez Pruską Komisję Kolonizacyjną, podczas g<ly
parcelacja i kolonizacja polska stwarza raczej osiedb rozproszone bezplanowo.
3.

Os a d n i c t w o r o z p r o s z o n e n a P o m o r z u

O.sadnictwu skupionemu przeciwsta ,via K i e I cz ew ska
osadnictwo rozproszone. Osiedla rozproszone ,vybijają się dofć
wyraźnie w krajobrazie. Gospodarstwa rolne są izolowane i zdradzają się przez kępy drzew, pośród których wznoszą się budynki
mieszkalne i gospodarskie. Budynki stoją pośród pól należą
cych do gospodarstwa. Typ osiedli rozproszonych pozostaje
w związku bardzo silnym z warunkami geograficznemi. \V powiecie wąbrzeskim i brodnickim występują owe osiedla w krajobrazie pagórkowa tym, na terenie typowej moreny czołowej lub
dennej falistej. Ponieważ falistości terenu, pagórki, niecki i dolinki nie sprzyjają zabudowie zwartej, przeto każda zagroda
szuka miejsca dla siebie najdogodniejs?ego. \Vidocznie osiedla
powstały na terenie pierwotnie zalesionym, podmokłym, który
powoli trzeba było odlesiać i zaorywać. Jlnicjsze obszary rozproszenia tego typ11 spotyka się na pojezierzu.
Inne osiedla rozproszone na Pomorzu są pochodzenia nowszego. Przedewszystkiern trzy wymienione jd rodzaje osiedli idą
w kierunku rozproszenia i na tern polega ich ewolucja. Na
rozproszenie to niezawsze wpływają warunki geograficzne. Raczej
są to przyczyny na tury gospodarczej. Zwłaszcza coraz częstszą
przyczyną staje się stosowana już od początku XIX wieku
na Pomorzu kom 1sacja gruntów. \Vieś cła wniej zwarta, wyludnia się; wokoło na peryferjach powstają osiedla rozproszone.
Kiekicdy dawne skupienie wiejskie przybiera charakter ośrodka
miejskiego, w którym skupiają siQ: szkoła, sklepy i warsztaty
rzemieślnicze. Osobny typ rozproszonych osiedli spotykamy
w dolinie \\'isly od Torunia do Gniewu. Rozproszone osiedla
widzimy tu wzclluż wysokich stoków doliny, na szczątkach tcras
i na wydmach, oraz wzdłuż walów nadwiśla{1skich. :Xa tych
t. zw. nizinach wsi skupionych jest mało (np. kolo :Nowego);
raczej są drobne centra skupienia zagród. \\'obce tego osadnictwo wiejskie posiada w dolinie Wisły charakter jednolity.
Jednolito~ć ta występuje także ,v narod<rnym cknakterze
osiedli. Osiedla u st<'>p stoków Wisły są stare i polskie, - osiedla
na wydmach i wzdłuż wałów są przeważnie niemieckie. Są
to osiedla rozrzucone jednak planmvo.
Planowy charakter osiedli rozproszonych mają osiedla kolonizacyjne niemieckie, utworzone przez Pruską Kornisj<; Kolonizacyjną po rozparcelowaniu wielkiej własności polskiej. Zagrody stoją wzdłuż cln'>g głównych, czQsto w znacznej od siebie odległości.

115 Widzimy takie rozproszenie planowe w okolicach Kowalewa,
kolo Bukowca, Rus :cowa w pow. świeckim, na wschodniej granicy Kosznajdrów.
\Vreszcie parcelacja przeprowadzana przez nasze urz\'.<lY
zie .mkie przyniosła rozproszenie zagród. \V przeciwie{1stwie do
rozproszenia niemieckiego planowego, nasze rozproszenie osad
jt~st dość bezładne. Parcelacja polska jest u nas prowadzona
prawie we wszystkich powiatach równomiernie. Najwięcej jednak osiellli parcelacyjnych powstało w powiatach: morskim,
tczew;;kim, kartuskim, starogardzkim, czyli w północnej części
Pomorza. Urzędy ziemskie przeprowadziły parcelację w 207
g,ninach, zakładając 3 375 gospodarstw; prywatnie dokonano
parcelacji w 74 gminach i założono 737 osiedli; Pa{1stwowy
Bank Rolny parcelował w ro gminach, zakładając 248 zagród.
Razem zatem powstało na drodze parcelacji 4 360 osiedli. Licząc
po 5 głów na każde osiedle, osadzono tą drogą na ziemi pomorskiej okrągło 22 ooo osadników.
\\'sie, które przez parcelacj\~ uległy zasadniczemu przeksztalcenin z typu skupionego na rozproszony, należą do rzadkich.
Zwykle parcelacja stwarza gromady osiedli rozproszonych obok
wsi zwartych.
4. T y p y u k

ład

u p6l

Z innego punktu widzenia opracował zagadnienie osiedli
wiejskich B. Z ab orski. Znana jest praca tego autora nad
kszta ltarni wsi w Polsce [9]. Jest to praca wchodząca w zakres
g2ografji historycznej. Kształt wsi bowiem zawiera w sobie elementy natury historycznej, ściśle mówiąc, natury historycznogospodarczej. Xaogól biorąc, kształt osiedla ,vicjskiego, wyra.żony w ukbdzie domów, ulegał ci;1gle i ulega ewolucji, na
skutek dostawiania nowych domów do dawnego osiedla. Stąd zdaniem Z ab orskiego - z ulicówki i owalnicy powstała
czQsto widlica, a osiedle „samotnicze" rozrastało siQ nieraz do
rozmiarów przysiółka itd. O ile jednak przypuścić można, że
wic,:kszość wsi Pomorza zachowała swą dawną postać do koi"1ca
X\' I I I w. - to po rozbiorze Polski zaszły w kształcie wsi zmiany
za saclnicze.
i\utor nie zajmuje się jednak specjalnie kształtem wsi, lecz
układem pól. Wychodzi bowiem z założenia, że zabuclO\vania
w~i stanowią nierozłączną całość z należącerni do nich gruntami.
Za podstawQ badania przyjął stare mapy katastralne, zwarn~
planami sPparacyjncmi. Mapy te pochodzą z lat 1820-1845
i są złożone w archiwum w Bydgoszczy. Przejrzenie tego ogrornnrgo materja1n nie jest rzeczą latwc1. Xie należy także zapominać, że matcrjal przedstawia stan rzeczy z pierwszej polowy
XIX stulecia.
8*
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Otóż na podstawie map katastralnych
b o r s k i kilka typów układu pól.

wyróżnił

B. Z a-

układ pól w szerokie pasy, z których każdy należy do jednego gospodarstwa. Granice pasów
są prostolinijne. O ile pasy te dochodzą do drogi, WÓ\vczas przy drodze stoją domy i dają wieś-rzędówkQ. Gdy
domy są rozrzucone, mamy osiedle „samotnicze". \Yiele
t. zw. wsi holenderskich tak wygląda.
2. l\Iniej regularnym jest blokowy układ parcel. Mają go przysiółki, złożone z małej liczby gospodarstw. W planie takiego
osiedla każde gospodarst\vo posiada blok gruntu o rozmaitej konfiguracji.
3. Prócz tych prostych systemów układu pól są systemy bardziej skomplikowane, co stoi w związku z rozdrobnieniem
pól na małe parcele. l\Iamy tu kilka systemów.
a) Najprostszym typem jest układ pól w postaci wąskich
a długich pasków, których wiązka przecina wieś na całej
jej długości. Po bokach owej wiązki widać drobne parcele. Jest to-zdaniem Zaborskiego-najbardziej
rozpowszechniony plan wsi. Odpowiada mu zwykle
owalnicowy kształt osiedla. Tu należą wsie Kosznajdrów
oraz owalnice z okolicy Starogardu, Tczewa i i. Wsie,
posiadające tak rozplanowane grunta, były ongiś zało
żone według zgóry ustalonego planu.
b) Rzadziej spotyka się na Pomorzu układ pól, zbliżony zdaniem Zaborski ego-do niwowego. Grunta tworzą
wielkie czworoboki, z których każdy rozpada się na
paski pól.
Według l\I ei t ze n a [5] ma to być forma germaf1ska.
c) Dalszy system układu pól nie wykazuje jakiegoś jednoli tego konsekwentnego podziału gruntów. Rzecz wygląda na samorzutny raczej niż na planowy rozwój akrji
zamiany lasów lub innych terenów na pola.

r. Najprostszym typem jest

W związku z układem pól pozostaje układ dróg i granic
osiedli wiejskich, czem jednak Z ab orski bliżej się nie zajmuje.

Reasumując rozważania natury geograficznej nad osiedlami
wiejskiemi, zmuszeni jesteśmy stwierdzić, że ani pierwotny typ,
ani pierwotny plan osiedli wiejskich na Pomorzu nie zachował
się w postaci niezmienionej. Osiedla ulegają stałej ewolucji.
Ewolucja ta idzie, jak zresztą i w innych dzielnicach Polski,
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w kierunku rozbicia wsi zwartej na wieś o zagrodach rozproszonych. To pozornie naturalne zjawisko posiada jednak swoją
wymowę. Pociąga za sobą nietylko następstwa gospodarcze.
Wywiera jeszcze doniosły wpływ na administrację, a może nawet na stosunki społeczne, narodo,,-e i kulturalne. Zjawisko
rozproszenia wsi pomorskiej mu~i być przeto i z tej strony
rozważane.

II.

Stan posiadania ziemi pod

względem

narodowościowym

1. D oty chczasowe pub lik a cje

Drugiem zagadnieniem, którern się zajęli referenci zjazdo,,i,
stosunki naroclO\vościO\ve osadnictwa wiejskiego. O ile na
jednym z poprzednich zjazdów pomorzoznawczych były omawiane w sposób ogólny stosunki narodowościowe na Pomorzu jako
takie, o tyle teraz chciano oświetlić stan posiadania ziemi zarówno
według najnowszych danych. jak i według pewnych kategoryj
osiedli. W tym ostatnim wypadku chodzi między innemi o wielką

są

własność ziemską.

Stosunki narodowościowe na Pomorzu stanowią problem,
który będzie za wsze wzb u dzał zainteresO\rn nie wszystkich naszych kół bez wyjątk u. Dlatego nie dziwi nas wielka ilo~ć prac
i studjów nad tym problemem, tak ze strony naszej jak i ze
strony niemieckiej. Dziwi nas raczej to, jak mała jest mirr.o
wszystko znajomość tego problemu u nas samych. Zamiast naprawdę w badaniu stosunków narodowościowych iść naprzód,
ciągle się u nas odkrywa rzeczy dawno już odkryte i notorycznie
nie zna się literatury przedmiotu, o którym sit mówi lub pisze.
Stanem narodowego posiadania ziemi na Pomorzu niewit le
7aj mowano. B. S z y ma 11 ska ~6] opracowała wielk ą
Pozna11skiego i Pomorza pod względem naroclowoś::::io
wyrn, a K. Jeż o w a [1 J stosunki posiadania ziemi za rozbiorów Pobki i przed wielką wojną.

się u nas
wlasnośf

2 . Map a A. Wrzosk a

Obecnie przygotował z ramienia Instytutu. Balt):ckicgo A,
Wrzosek tS_ mapQ narodowego stanu posiada ma według
gmin w podziałce r : 300.000 oraz mniejszą ,r podziałce
I : r.000.000. Ihl do tej ostatniej mapy objaśnienie, załącza
jąc do niego pewien materjał cyfrowy. Zilustruję ten materjał
przy pomocy kilku cyfr i wykresów osobno przeze mnie przygotowanych.

- 11a
Na mapie szczegółowej autor wyróżnił 8 stopni posiadania
ziemi, przyjmując 12%0 na każdy stopiei'1. Na mapie r : r miljona dał tych stopni tylko cztery, co 25%. Na jednej i na drugiej
mapie uwzględnił 12 sąsiednich powiatów województwa poznań
skiego. Na mapie szczegółowej zwraca naszą uwae-ę kategorja
gmin wiejskich czy obszaróvv· dworskich posiadających między 37¼
cło 50 i 50 -62½¾ własności polskiej w gminie czy w obszarze. Obie
kategorje zasługują na baczną uwagę czynników politycznych.
Są to gminy, w których można stosunkowo łatwo wzmocnić
polski stan posiadania.
Na mapie ogólniejszej zorjentować się łatwiej, zwłaszcza,
że wyłączono tam z rozważa11 lasy, które przeważnie należą do
paó.stwa. Kolor czerwony, który oznacza przewagę ,vlasności
polskiej w gminie, dominuje na mapie. Jednak przewaga ta
nie jest powszechna. Spotykamy większe skupienia własności
niemieckiej w S'.!Siedztwie granic W. l\I. Gda11ska w powiatach
kartuskim, kościerskim, starogardzkim i tczewskim, dalej w powiecie chojnic 1~im (Kosznajdry) i S\'pole11skim, - dolina Wisły,
zwłaszcza ocl Świecia cło Nowego, pogranicze powiatów gruclziąd7kiego, brodnickiego i wąbrzeskiego, tudzież okolice większych
miast.
Należy zawsze mieć na. uwadze, jak wielka zachod.d różnica
miQdzy stosunkami ,vlasnościO\vemi ,v gminach wiejskich, a na
obszarach dworskich.
l\Iamy więc przedewszystkiem na Pomorzu 215 gmin ,viejskich i 301 obszarów dworskich, ,v których niema wcale włas
ności niemieckiej. Istnieje z~ś tylko jedna gmina taka, \\~ której
niema wlasno·ki polskiej, oraz 87 ohszarów bez własności polskiej_. ~ tego _widzimy, że wid ka własność sprzyja bardziej zachowanm Jeclnohtego typu narodowego stanu posiadania niż vdasność
drobna i {;reclnia. \Vielka własność jest albo polska, albo ~:tiemiecka. Kolor ciemno-zielony na mapie - to przeważnie obszary
dworskie niemieckie. Kolor jasno-zielony - to przeważnie gminy
z własnością niemiecką. Powtóre w gminach wiejskich stosunki
wb.snościowe odpowiadają zazwyczaj stosunkom naroclowo;ciowym. \V obszarach dworskich natomiast często się zdarza, że
posiadaczem ziemi jest Niemiec, ale zaludnia ten obszar po]ska
ludność robotnicza.
3. Pr ze w ag?. w ł a s n o ś ci n iem ie ck ie j

Przy pomocy wykresów porównano stan posiadania ziemi ze
stanem narodowościowym gmin wiejskich i obszaró,,v dworskich.
Z wykresów są widoczne następujące zjawiska.
r. \V każdym bez wyjątku powiecie pomorskim cyfra ludności polskiej jest większa aniżeli cyfra ludności niemieckiej.
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Odsetek ludności pobkiej w powiatach waha się od 54 do 97% .
.Najmniej polskim jest powiat sępolei'1ski (54% Polaków), najwięcej polskim jest powiat lubawski (97%) Polaków. Tymczasem
ziemi posiadają Polacy mniej, niż wynosi ich odsetek. Licząc
posiadłości prywatne polskie w gminach wiejskich, obszarach
dworskich i miastach oraz posiadłości pal1stwowe i inne publiczne, mamy w powiatach w rękach polskich od 47% (znowu
powiat sępoleński) do 90% (powiat tucholski). W każdym razie
zachodzi na Pomorzu ciekawy fakt, nieznany w innych dzielnicach Polski, mianowicie, że o cl set e k z i em i w ręka c h
p o l ski c h j e st m n i ej s z y, n i ż od set e k lu d n ości
p o l s k i ej w p o w i e c i e.
\V odwróceniu tych stosunków otrzymujemy, że .Niemcy,
którzy według spisu 1931 r. stanowią tylko 10,1% ogółu ludności Pomorza, mają 22% ziemi w swem ręku. Czyli ka ż dy
X i em i e c po si a da dwa r a z y t y l e z i e m i, c o
Po 1 a k.
Zachodzą tu nieraz drastyczne przykłauy. W powiecie morskim większość własności niemieckiej ma_ aż 28 gmin. \V powiecie
tczew.-,kim niema ani jednej gminy z przewagą ludności niemieckiej, jest zaś około 40 gmin z przewagą vvłasności niemieckiej. Wysoczyzna Chełmińska ma sporo ludności polskiej, gdy
tymczasem istnieje tu \\'iele obszarów d\vorskich niemieckich,
a nawet w gminach wiejskich sporo ziemi jest w rękach niemieckich.
2. Jeszcze dra c.;tyczniej wystąpi to zjawisko, gdy uwzględ
nimy tylko własność prywatną polską i niemiecką. \\'iaclomo
bowiem, że na znaczny odsetek własności polskiej wogóle składa
się w dużej mierze własność pai1stwowa, w mniejszej inna
własność publiczna. Zaledwie w kilku powiatach prywatna włas
ność niemiecka jest mniejsza w porównaniu z własnością polską.
Są to powiaty Kartuzy (68% pow. powia tn przypada na własność
polską, r.+% na niemiecką), Tuchola (48% i ro%), Brodnica
(62% i 19%), Lubawa (77% i n%), Działdowo (68% i 17%).
Są atoli powiaty, w których ten stosunek jest dla polskości
niekorzystny. W powiecie sępolei'1skim niemiecka własność ma
wyraźną przewag~ (53% powierzchni powiatu) nad polską
(38%), w powiecie chojnickim stosunek obu kategoryj własności
wynosi 5-1-% i -1-0%, w tczewskim 6r% i 31%, świeckim 43%
i 30%, grurlziąclzkim 47% i 41%, chelmi11.skim 5-1-% i 40%.
\V tern o;wietl~nin przewaga własności niemi~ckiej nad polską j ~:;t jeszcze banlz;icj uderzająca. Po odjęciu 0<l stanu posiad:rnia polskiego własności pa11stwowej i innej publicznej okazuje
się, że w niektórych powiatach ~iemcy posiadają nie dwa razy,
ale wielokrotnie wi\_?cej ziemi od Polaków w porównaniu ze swą

1:21liczb4 w powiecie. Oto znowu kilka przykładów. \ V powiecie
morskim mieszka Niemców 6% ogulu ludności, a mają 20% wła
sności prywatnej; w powiecie chojnickim jest Niemców 10%
ogółu lurlności a mają 40% własności prywatnej w swem ręku;
w powiecie starogardzkim 5% Niemców ma 17% ziemi; w tczewskim cyfry te układają się jak 8% i 31%, w grudziądzkim 18%
i 41%, chełmińskim 15% i 40%. Stwierdzenie tego zjawiska
n a l e ż y n w a ż a ć z a n a j w a ż n i e j s z y w y n i k r o z w a ż a 11
nad zagadnieniem narodowego stanu posiadania
ziem i na Pomorzu. Na wymienione wyżej pov,riaty: morski,
chojnicki, starogardzki, tczewski, gruclziąclzki, chclmi11ski, no i SQpole11ski (z innych względów) - należy zwrócić s z cze gól n ą
uwag Q jak o n a po wiaty, w których n ar o cl owy
stan posiadania ziemi nic jest normalny, lecz
zaburzony na korzyść narodowości niemieckiej.
Poszukując związku miQdzy jakością gleb na Pomorzu i stanem posiadania, na trafiamy na bardzo cieka we zjawisko, mianowicie, że własność niemiecka ulokowała siQ na lepszych ziemiach. Tu należą graniczące z \V. :'.\I. Gcla11skiem odcinki powiatów kartuskiego, starogardzkiego i tczewskiego, Kosznajderja, dolina Wisły, a zwłaszcza ziemia ChełmiI'1ska, gdzie Niemców jest dnżo. Naogół Niemcy, osiedlając się na Pomorzu, unikali ziem gorszych. To - być może - ocaliło ludność polską
na tych \Yłaśnie ziemiach.

4.

S t o s u n k i n a r o d o w o ś c i o w e w i e Ik i e j w ł a sn
ziemskiej

oś c i

Dotychczas rozpatrywaliśmy narodowy stan posiadania
ziemi na Pomorzu wogóle, hez p0Jziab1 na kategorje posiadło.:;ci. Wydawało siQ jednak rzeczą słuszną, ażeby te kategorje
u WL,g]Qclnić. Z 1Vłaszcza wielka własność ziemska zasługuje na
wyróżnienie.
Opracowania stosunków wielkiej własności na
Pomorzu pod WLględem narodowościowym podjął się W. W in i d [7]. Za podstawę posłużyły mu przedewszystkiem akta
\Vydlialu Rolnictwa i Reform Rolnych w Toruniu i t. zw. Księga
,dresowa go.-;poclarstw rolnych województwa pomorskjego.
Autor rozpatruje gospoclarstwa rolne tylko
prowadzi powiatami.

powyżej

roo ha.

Rozważania

Istnieje na Pomorzu 1357 gospodarstw powyżej 100 ha.
~ajliczniejsze są gospodarstwa ocl 100-150 ha (224) i 150250 ha (r58). Powyżej owej normy liczba gospodarstw wyraźnie
maleje. ;.\famy zatem już tylko 3 majątki o obszarze ponad 1 400 ha.
Taki stan rzeczy skloniłautora cło wyr6żnienia kategorji majątków
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od roo do 250 ha i od 250 do qoo ha. Najwi(,'.cej majątków
bez względu na wielkość znajduje się w powiecie chojnickim (147) i tczewskim (129); tymczasem majątki od 2501400 ha są częste w powiatach morskim (40), chojnickim (40),
tcze,vskim (47), grudziądzkim (40), chelmi11skim (48), toruó.skim (50) i brodnickim (40). Razem jest tych majątków 525.
Z liczby r 357 majątków ponad roo ha 166 było majątków
państwowych, 114 innych publicznych, 506 znajdowało się wrę
kach niemieckich, a 571 w rękach polskich. Z at em Kie m cy
posiadają
prawie tyleż
samo
majątków
w s we m r ę k u co Po 1 a cy.
Gdy ograniczymy się cło kategorji majątków ocl 250--1400 ha,
wówczas pokaże się, że Niemcy w tej kategorji mają 248 mająt
ków, a Polacy tylko 186 majątków. Przewaga niemieckiej wła
sności nad polską istnieje w 9 powiatach na 16 (morski, kartuski,
kościerski, starogardzki, sępoler'1ski, tczewski, świecki, grudziądzki,
chełmi11ski). Te p o w i a ty z a s lu gu j ą n a s z cz e g ó Iną n w a gę,_ ja ko po w i a ty o z n ac z n ej
przew a dz e n i em ie ck ie j n a d po I s ką w wyższej klasie
majątkó,v. Nasze reformy agrarne nie mogą w swych pracach
pomijać tego stanu rzeczy.

wogółe

lfozpa trzmy teraz sprawę z punktu widzenia powierzchni.
Z całego województwa przypada na wielką własność 48% powierzchni. W powiatach starogardzkim, chojnickim, tucholskim, tczewskim, świeckim, toruó.skim, wielka własność zajmuje
nawet przeszło połowę powierzchni powiatu.
Pod ,vzgl~dem użycia ziemi zachodzi poważna różnica
powiatamj pólnocnemi a południowemi. Powiaty: morski, kartuski, kościerski, starogardzki, chojnicki, tucholski
i świecki mają przeszło połowę powicrzch ni majątków pokrytej
lasami, podczas gdy powiaty południowe przeciwnie mają od
50-81% powierzchni majątków zajętych przez role. Słowem
n a p ó l n o c y p r z e w a ż a j ą w w i e 1 k i e j w ł a s n o ś
c i la s y, n a po I ud n i u role. Odrazu jednak uderza
nas jedno zja,visko. Oto la~y znajdują się, z wyjątkiem \V powiecie chelmió.skim i clziałdmvskim, w znacznej przev.:adze w IiOsiaclaniu pa i'lstwa (od 61 do 94 % powicrzch ni powiatu), podczas
gdy role są przeważnie \V posiadaniu pry,vatnem. Dla całego
województwa wypada, że 84 % powierzchni lasów ma pai'lstwo,
a 77% roli mają właściciele prywatni .
Pa 11stwo oraz instytucje publiczne posiadają 21% roli i ląk
w województwie.
Jak si<; zaś układają stosunki naro~owego posi~H.1ania ziemi
według powierzchni? Otóż za wyjątkiem powiatów chojnickiego i tucholskie-go, na lewym brzegu \\'isly, a powiatć,w toru11między

- - U.1 --skicgo, wąbrzeskiego, brodnickiego, luba wskiego, i działd0vv
skiego na prawym brzegu Wisły - ,ve wszystkich innych powiatach odsetek niemieckiej wielkiej własności prywatnej jest większy
niż polskiej. Naogól waha się 9d II do 54%, podczas gdy vvlasności polskiej od 7 do 51%. Sre<lnio zajmuje w województwie
p r y w a t_ n a \V _ie l_ ka_ ~v la s n o, ś_ ć po 1 ska ty 1 ko n%
całej pow1erzchm w1elkieJ ,vlasnosc1. Jest rzeczą uderzającą,
iż wielka własność niemiecka jest najsilniejsza w powiecie sęr,o
lei'1skim i tczewskim (55% i 54%), podczas gdy wielka wlasno;ć
polska prywatna posiada pewną przewagQ tylko w powiecie
działdowskim

(51%).

Na podstav.,·ie przedwojennego podatku katastralnego z r ha
obliczył W i n i cl,
jaka jest wartość majątków polskich
i niemieckich. Otóż naogól gospodarstwa niemieckie mają
lepszą gleb<,; i wyższy dochód z ha, niż majątki polskie przy
tej samej ilości ziemi ornej i łąk. Przy cyfrze przenoszącej
70 °/0 ziemi ornej i łąk w majątku, dochód Niemców z ha
przewyższa najcz~ścicj i najsilniej majątki polskie.
Prawie w każdym powiecie n iem ie ck a wie 1 ka wł as n o ś ć j e s t w a r t o ś c i o w s z a n i ż p o 1 s k a, wyjąwszy
powiaty takie, jak oba północne, oraz powiaty toru11ski,
brodnicki i działdow~ki. Cclzie własność ta jest liczniejsza,
tam posiada lepsze ziemie.
_
Gdy chodzi o specjalir,~CjQ hodowlaną i o uprzemysłowie
nie majątkóv.r, to z.:ileża one przedewszystkiem od jakości
gruntów. W każdym razie jednak Polacy posiadają wiele majątków uprzemysłowionych lub specjalizujących ~i~ w hodowli, ale
Niemcy mają i zakłady przemysłowe i wzormvą hodowlę
równocześnie w daleko większej liczbie majątków niż właści
ciele polscy. \ \'yżej wi~c stoją ". racjonalności tych przedsi~biorstw.

Reasumując to \\·szystko, co powiedzieliśmy o stanie posiadania ziemi pod wzgk:dem narodmrnścim\·y m, st\\·ierclzić
raz jeszcze musimy co nast~puje.
r. Odsetek ziemi \\'ogóle w r~kach polskich jest na Pomorzu
zawsze mniejszy, niż odsetek ludności polskiej w powiecie.
z. Gdy uczynimy zaś porównanie własności prywatnej polskiej
i niemieckiej, pokaże si\, że w wielu powiatach l\iemcy
mają wielokrotnie wi~cej ziemi od Polaków ,v porównaniu
ze swą liczbą w powiecie.
3. Rozpatrując tylko wielką własność ponad roo ha pod
wzglc;dem narodowościowym, stwierdzamy, że ~iemcy po~iaclają tu pewną przewag(;'.
Przewaga ta sta~e s~ę zaś
jaskrawą w kategorji majątków wic,:kszych.
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niemieckie znajdują się na lepszych gruntach.
\\.iele z nich jest uprzemysłowionych a równocześnie hodO\vlanych.
5. O6ólnie biorąc, polski stan posiadania ziemi na Pomorzu
nie jest korzystny i należy dążyć do jego poprawy, zwła
szcza w powiatach szczególnie zagrożonych.
6. Przy rozpatrywaniu zagadnienia należy wyeliminować
własność pai1stwową i inną publiczną, zwłaszcza zaś lasy,
a ograniczyć się tylko do własności prywatnej.
4.
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kTAR f A T<IELCZEWSKA

TYPY I RODZAJE OSIEDLI WIEJSKICH
NA POMORZU
Z geograficznego punktu widzenia można na Pomorzu wyprzedewszystkiem dwa typy osiedli: osadnictwo skupione
i osadnictwo rozproszone. Osadnict\vo skupione - to \vsie duże
i małe, które stanmvią liczebnie naj\viększą ilość osiedli Pomorza.
różnić

1. O s a d n i :c t w o s k u p i o n e
l\Iożna wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje wsi, biorąc pod
uwagę ich zróżnicowanie krajobrazowe, zależne od wielkości
i gospodarczego charakteru wsi, mniej zależne od kształtu wsi.
Pierwsze to są przysiółki. Są to drobne skupienia zagród
(mniej niż 50), które nie wykazują planowego układu. Osiedla
skupiają się nad drogą, placem lub stokiem doliny, tak że domy
mieszkalne mieszają się z budynkami gospodarczemi, tworząc
dość bezładną całość. l\Iożna stwierdzić, że układ pól w przysiółkach był często niwowy, dziś zmieniony, jednak są wypadki,
gdzie układ pól był bardziej skomplikowany. Poszczególne
działy pól to nie niwy, ale jakby kolejno zdobywane części
pod upraw_ę . przez osus~anie lub karczowanie. Nazwy tych

części pól i ich polożeme o tern mówią. Przysiółki stanowią
przewagę na polanach w Borach Tucholskich oraz na Pojezierzu.

Drugi rodzaj wsi hvorzą duże wsie zagrodnicze. Ilość domów
mieszkalnych wzrasta, sięga przeważnie powyżej 50, często
przewyższa 100. W ukladz~e d~-óg i zagró~ jest widoczna
planowość. Od strony drogi ,stoJą domy m1~s~kalne w do~ć
zwartym szeregu, od str~ny p?l. - sto~oły. \_\i ~1e t_e wykazuJą
kształt ulicówek, lub na1częscieJ owalmc. Uhcowki występują
na ziemi Chełmińskiej. Są to wsie bardzo stare, wymienione
jeszcze w przywilej_ach z czasów pr_zedkrzyżackich. Natomia~t
owalnice występuJg: prz~d~e\'.rszystk1e~1 _na. obszar~ch s~ol~mzowanych w XIV 1 w X\ w. na l\coCiewm, u l\coszna Jdrow,
w Działdowskiej ziemi.

-
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Trzeci rodzaj wsi tworzą osiedla dworskie. Osiedla dworskie, związane z gospodarką większego obszaru ziemi (ponaJ
50 ha), ,vystępują albo pojedy11ezo lub łącznie z wsią zagrodniczą. ~ a Pomorzu dwory stanowią z reguły osiedla oddzielne.
Zjawisko to można wytłumaczyć tern, że dwory rozwinęły się
często z folwarków kapitulnych i zakonnych. Wieś czynszowa
o znacznej niezależności powstawała zdała od dworu lub folwarku.
Niekiedy rozdział dworu i wsi zagrodniczej jest zjawiskiem póź
niejszem, Z\viązanem z separacją pól w XIX w. Osiedla d\vorskie są dość nierównomiernie rozłożone na Pomorzu. )Jaj\vięk
szem skupieniem dworów jest ziemia Chełmińska. Znaczna
ilość występuje w okolicach ~wiecia, Starogardu, Tczewa.
2. O s a d n i c t w o r o z p r o s z o n e

Osadnictvv'U skupionemu można przeciwstawić typ osadnictwa rozproszonego. Osiedla rozproszone różnią się od wsi
nietylko tern, że tworzą w krajobrazie odrębne jednostki, lecz
różnią się również z gospodarczego punktu widzenia. Osiedla
rozproszone mają z reguły położenie przypolne, warsztat pracy
znajduje się tuż przy polu pracy. Natomiast w wsiach skupionych należy takie położenie przypolne do wyjątków, z reguły pola są zdała od zagrody. Są to różnice zasadnicze, wywołane
wpływami spolecznemi,
gospodarczerni, etnicznerni
i geograficznemi. Osadnictwo rozproszone Pomorza jest pochodzenia nowszego. ~ajstarsze osiedla tego typu znajdują się
w dolinie Wisły, wprowadzone przez kolonistów holenderskich.
Typ ten rozwinął się w dolinie \\'isly w ścisłej zależności od
warunków geograficznych. \Varunki geograficzne wpłyrn;;ły
w dalszym ciągu na przekształcenie tego typu w kierunku skupiania się. Powstały skupienia naturalne wzdłuż pewnych linij
naturalnych.
Osiedla rozproszone rozciągają się również na obszarach
osuszonych i ocllcsionych w XIX w. ,v okolicach Wąbrzeźna,
na południe od puszczy Darzlubskicj i i. Jest to rozproszenie
pierwotne, które powstało na ziemiach clotZ1:d niezamieszkałych.
Typ rozproszony jest od XIX w. począwszy uprzywilejowanym
typem osadnictwa. Powstaje on nietylko tam, gdzie warunki
geograficzne go dyktują, lecz również i na obszarach, które
dotąd wykazywały osadnictwo skupione.
Osiedla skupione
przekształcają siQ w kierunku rozproszenia. Ten kierunek rozwojowy ,vykazują wszystkie trzy rodzaje osiedli skupionych.
Odrębne są przyczyny bezpośrednie i sposób przeprowadzania
przekształcenia typów, jednak podłoże tego roz\voju jest jedno:
uprzywilejowanie gospodarcze rozproszonego osadnictwa.
Bezpo~rednią przyczyną, która spowodo\vała powstanie
osiedli rozproszonych na polach dużych wsi i bardzo często

1:(i przysiółków była komasacja i podział pól, przeprO\vadzony na
początku XIX w.
Właściciele, którym przydzielono pola zdała o<l wsi przenoszą sczasem zabudowania gospodarcze. ~a peryferjach wsi

pO\vstaje rozproszei:iie ?siedli. Ró,?nocz_eśnie 1;1ożna obser~o:
zmiany dawneJ ws1. Przez em1graC)ę zagrod na pola w1es
wyludnia się, puste miejsca pojawiają się między zwartemi
dawniej szeregami domów. :\Iożna też obserwować zupełnie
odrębny rozwój, wieś zamienia się w ognisko życia miejskiego.
\\' środku wsi powstają sklepy, warsztaty rzemieślnicze, szkoła,
koncentrują się tu wszystkie interesy gospodarcze zagród rozproszonych po polach (n. p. Skórcz, Lubichowo, Zblewo pow.
Starogard).
wać

3. O s i e d l a p a r c e l a c y j n e
\V zupełnie odrębny sposób roz,vija się osadnictwo rozproszone na obszarach osadnictwa dworskiego. Zostało ono wprowadzone przez niemiecką Komisję Kolonizacyjną. Komisja parcelowała wykupione d,vory, osadzając w nich kolonistów Niemców.
Osiedla kolonizacyjne po,vstav{ały każde przy s,vojem polu róvmocześnie, jednak układają się wzdłnż dróg głównych, chociaż
w znacznych od siebie odległościach, tworzą rozproszenie planowe. Istnieje kilka ognisk kolonizacji niemieckiej, kilka obszarów rozproszenia planowego. Najwi~kszy znajduje się w okolicach Kowalewa, drugi w pd. części powiatu świeckiego, kolo
Bukowca i Pruszcza. ~a wschodniej granicy Kosznajdrów
ciq.gnie się znaczny obszar osiedli kolonizacyjnych, umieszczonych tu celem wzmocnienia niemieckiej ludności Koszna jdrów.
Podobny typ do osadnictwa kolonizacyjnego niemieckiego
powstał przez parcelacj<.~ prowadzoną przez nasze Urzędy Ziemskie. Osiedla polskiej parcelacji nie układają się w szeregi, jak
osiedla kolonizacji niemieckiej, lecz rozprasza ją się dość bezładnie. Najczęściej tylko kilka nowych osiedli powstaje u boku
wsi, o ,viele rzadziej cały obszar ,vsi podlega parcelacji.
Parcelacja polska nie jest prowadzona na z,vartych wi~kszych
obszarach, jak kolonizacja niemiecka, lecz jest dość równomiernie rozłożona. Poucza o tern zestawienie na str. 1~8.
Xaj,vięcej osiedli parcelacyjnych powstało w powiatach
morskim, tczewskim, kartuskim i starogardzkim, czyli w pół
nocnej czę;ci Pomo~za. Zwl~szcza na. ~vysoczyźi:iie, na lewym
brzegu \\'isly od _G~11e,w_u _po ::,tarogard ~ I czew, osiedl_a te wystę
pują w zna~zi:-eJ ilo~c1 , ~ p~zek_ształca Ją typ osad met wa tego
obszaru. :Na1w1ększa ilosc os1eclh parcelacyJnych powstała przez
działalność Uw~du Ziemskiego (3 375 w 207 gminach). Parcelacja prywatna . rozwijał~ się rów~ież dość inte~syw~ie (7~~
osiedli w 74 grumach). ~a uwagę Jeszcze zasluguJe dz1alalnosc
Pai'lstwowcgo Banku Rolnego (248 osiedli w IO gminach).

o
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Pa r c e 1 a c j a p o 1 s k a w cz a s 1 e od

Powiaty

1920

do

1932

Ilość gmin,
nowych w których prze osiedli
prowadzono

Ilość

parcelację

Pow. morski
tczewski
''
kartuski .
''
starogardzki
''
lubawski
"
toruński .

..

''
''
''
,,

,,
,,
,,
''
''
''

grudziądzki
świecki

chełmiński
wą brz€-ski

chojnicki
dzialdo,vski
brodnicki
kościerski
sępoleński

tucholski

.

528
5 17

4or
374
3 15
3 II
2()!
251
2 43
223
202
182
I8I

29
35
24
19
26
23
20
22
IO

15
I4

qG

I2
I I
I2
II

()5

8

150

4. R o z p r o s z e n i e o s i e d 1 i n a P o m o r z u

Proces rozpraszania się wsi na Pomorzu clzi<;ki procesom
wyżej opisanym rozwija siQ intensy,rnie, jednak nierównomiernie.
Można to odczytać z mapy podającej stopień rozproszenia
osiedli na terenie każdej gminy. Są obszary, gdzie osiedli rozproszonych niema wcale, lub w znikomej ilości (w pow. dział
dowskim, na kępach nadbrzeżnych, w czc;;ści Borów Tucholskich). Na innych obszarach osiedla rozproszone tworzą już
zupełną przewagę, zwłaszcza znaczny procent osiedli rozproszonych wykazują obszary pagórkowate (okolice Wąbrzeźna,
Pojezierze). Pagórkowatość przyczyniła się cło rozwoju i rozmieszczenia osadnictwa rozproszonego, natomiast na równinach
skupienia. Ostatnie procesy kolonizacyjne i parcelacyjne nie stosują się do tej reguły, ponieważ są one związane
z obszarami dworskiemi, a dwory występują głównie na urodzajnych równinach moreny dennej.
przeważają

BOGDAN ZA BORSKI

OSIEDLA WIEJSKIE
I.

Z

przeszłe ści

POtńORZA

osadnictwa Pomorza

Postać i położenie o~icdli \Yiejskich na Pomorzu bywa
niezmiernie rozmaite. Złożyły sic; na to różnorakie przyczyn_\'
zarówno natury przyroJniczf'j tkwiące \\" rniejscO\\j"Ch
waru1:kach nat11ral nych - jak i socjalnej: przynoszone przez
czlmneka, zagospodanJ\n1j~1c< 'go si<: tu \\" poszczególn:ych
okresach dziejowych.

~ ic~ic<ly pow_ierzch_nia gromady (sołectwa) pokryta j <'St
równorn1er111e rozsiancm1 zagrodami, gdzieindziej zaś grupują
się dorny ,,. jedno lub kilka osiedli zwartych, nicrzatlko za;
występuje typ micsz8.ny: obok wsi Z\\artych pcJ\Yierzchnię urozmaicają samotnie \\" polu stojące gospodarst\\·a wiejskie.'

Dzisiejszy obraz rozmieszczenia osiedli Pa l\m10rzu j<'st
wynikiem proces(ny clziej,m·ycl1, pod działaniem kt(in-ch odby,\·ala siQ ewolucja oc;adnich\·a kraju.
1. Obszary osiedlone w czasach przedkrzyżackich
Już ,.,· XI Il \Yieku, a \\·i~c \\ okresie, poprzedzającym
oknpacj~ krzyżack~!, tereny uprawne i zalnclnio1w obejmowały
znaczne cz(c'ści Pomorza. Obszary odchrn·na bezleśne grnpowalv sic na Pomorzu przcckwszy~t kiern na CZ\'ściach \\ ysoczyz n
dyli'1wj~lnych, dobrze nacl_ajacy~-~1 siQ pod upraw(', nad rzeka1,11i,
~pecjalnie zaś \YZ~llu~ c!olllly_ :' 1~Ir- ~{ozlegl? o~Jszary be,zlcsnc
wystt;po\,·a.ly \\" z1em1 Che!n1111sk1eJ. I rzeclluzerncm ku polnocy
nacl,\·i;laóskiego pasa oswdloncgo była str~fa ~dclawna zaludnionych k<:p nadmorskich. l~onadto_ b~zl_es1~c1~11 b~'IY .~Z\'SC1
wysoczvzn nad środkową Notecią, \\·zmes1c~1 hup,\· 1 \\.1elkopolski. ~ Od tych, gc;ciej zaludnionych polaCJ terrnn odchodziły
Stan posiad. ziemi.

II.

-
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liczne wydłużone wypustki, prowadzące często
rzecznych i wyspowe, oclosohnione polany,
przeszywające gi;;stą siecią szczególniej poluJniową część Pon:orza [16, 26, 29 J.
Dalsze tereny osadnicze można było uzyskiwać pocl upra\\ę
przez usuwanie las<>w lub osuszanie obszarów podmokłych.
Nie było to zaclaniP- ponad siły miejscowej l11clności. Pomorzanie brali pod uprawę znaczne połacie terenu poprzednio
nie użytkO\\·anego. ~a Żuławach wiślanych w czasach przeclkrzyż~ckich luclnoAć pomorska założyła szereg wsi i otoczyła
je \Yalami ziernnerni celem chronienia przed zalewem W<:>d
powodziowych \risly (np. wieś \\'k. C<:dry, dziś Cr. Ziincler
[3, 26, str. 6-7.]-X a wysoczyznach zac1\ly powsta,\·ać osiedla
w miejscach, zajmowanych poprzednio przez las.
wgłąb puszczy
wzdłuż dolin

2. K o I o n i z a c j a n a p r a w i e n i e m i e c k i e m

.Na wielką skalę prO\rnclzone karczunki rozpoczynają się
na Pomorzu ,v XIV wieku w związku z akcją kolonizacyjną.
Wzmagające się prądy kolonizacyjne przebiega ly przez
średniowieczną Europ<,?. Ocllesianie terenÓ\\. i zamiana ich na
ziemie uprawne posuwało się falą z zachodu ku wschodowi.
Zachodnią Polskę fala osi~gnęla w XIII i X I V wieku. \\' akcji
tej, Z\vanej kolonizacją na prawie niemieckiem, poslugi\rnno
się tylko czc,;ściowo naply\,·O\Yym elementem lnclzkim, przeclewszystkiem jednak opierano się na tubylczym rnatcrjale osadni-

czym polskim.
Obok zakładania wsi odbywało si~ również nadawanie
nowej postaci już poprzednio i~tniejącym. \\'ieś przybierała
zwartą postać, regularniejszy kształt i układ pól bardziej
uporządkowany.

Poczynając od drugiej polowy X\~I wieku, ale przeclewszystkiem przez X.\' II i X\" II I stulecie odbywa sir osiecllanie
wilgotnych clen dolinnych [B ar a n o ws k i 1; Lu cl k i e\V i cz 191. Akcja ta, zapoczątkowana przez osadników holenderskich w dolinie \Visly w XVI w., posuwa siQ wzdłuż doliny
w górę rzeki, wykraczając również miejscami na wysoczyzny.

Piern·szy rozbiór Polski zastaje Pomorze pokryte g~stą
\vsi zwartych. Pomi~·dzy wsiami skupionemi rozsiane
nieliczne samotnie, lnh w małych grupach stojące
gospodarstwa - pustkowia i przysiółki. Tylko szerokie dna
doliny wypełniała luźno zabudowana, ,,holenderska" rz<,?dówka
z domieszką samotni. I tu wszakże starsze wsie, np. na Żulasiecią
były

- rn1 wach wiślanych, występują w postaci osiedli zwartych [Sc h rott e r - E n g e 1 h a r fl t 27] .
Rozmaite przyczyny wywoływały po,vstawanie wsi zwartych. Jednym . z_ c~ynników, skupi~jących w średniowieczu
gospouarstwa w1eJsk1e w zwarte wsie, była potrzeba obrony.
\\·ieś tworzyła dość jednolitą, z,rnrtą całość, która mogla być
umocnieniami.
ona.sana
1
Pot<;żnym czynnikiem skupiającym w ,de]u terenach był
pęd do wody. Jcelno źródło czy studnia obsługiwać mogło
cały szereg skupionych w pobliżu, sąsiadujących ze sobą gospoa h or s k i 31j.
darstw

:Z

3. P o ł o ż e n i e w s i

Szereg przyczyn regulow~l położenie wsi. Ogólną jest
tendencja osirclli do lokowania się ,v miejscach najniższych,
położonych jednak powyżej poziomów, zagrożonych powodzią
[Z ab orski 31]. \V dolinach rzecznych takie miejsca znajdują siQ na tarasach i \\·zclluż krawędzi wysoczyzn: są to ,vydlużonc pasy terenu, doskonale nadające si~ do osadnictwa
i komunikacji, a tvrnrzące zarazem strefc,; graniczną łąk i pól. T(,'dy częstokroć prowadzi droga, tu umieszczają się wsie.
Ukształtowanie terenu stanowi w tym wypadku niewątpliwie
poważny czyHnik, nadający osiedlu wydłużoną postać.
Xiezliczone wzgórza i zakl(;'slości obszarów o krajobrazie
po_jezi_ernym również nie pozostają bez wpły,rn na postać
os1edlt. Rozdrobnienie form ukształtowania powierzchni bywa
czynnikiem, skłaniającym osiedla do przyjrno,\·ania p·ostaci
rozproszonej. Tern si~ tłumaczy w znacznej mierze przewaga
drobnych przysiółków nad innerni formami na Kaszubach
(oprócz Kęp i Zahorza).
Ge is Ie r [11, 12] zwrócił mvagę na fakt, że liczne osiedla
Pomorza umieściły sir w położeniu obronnern. \Vciśnięte
w _1)(,'tlc; meandrową rzeki, przytulone do jeziora, osadzone na
dnie zaklęsłości terenowej, lub ,vśród trudno dost\'pnych mokradeł.

4. P r z e o b r a ż e n i e i r o z w ó j w s i w XIX w i e k u

\\'iek XIX jest epoką wielkich przeobraże11 w strukturze
rolniczej ziem polskich. \\' pierwszej połowie tego stulecia
przeprowadzono uwłaszczenie włościan i scalenie gruntów
\\·iejskich na Pomorzu [Ludkiewicz 19; Schlitte 24_1 1 .
Przy usuwaniu zawiklanej szachownicy gruntów wydzielano
1

Uwłaszczenia chałupników dokonano głównie w latach 1850-1880.

g•
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poszczególnym gospodarshrnm zwarte bloki pól. - \Yiększc
gospodarstwa często uznJwaly za racjonalne przenoszenie z7tbudowai'1 bliżej środka scalonych gruntów. - Toteż wślad za
komasacją odbywało się rozpraszanie osiedli wiejskich. Jednolite,
zwarte dotychczas wsie traciły swą spoisto~ć - otaczały się rojem
samotnych gospodarstw. \ V starej, skupionej nicgclyś wsi pozostawali przedewszystkiem bezrolni i małorolni, rzemieślnicy,
handlujący i t. p. z. jednolitego, zwartego organizmu pozostawał często tylko szkielet, z którego z trudem odtworzyć można
pierwotną postać wsi [18, 21, 24, 31].
W drugiej połowie XIX stulecia i w XX \\·icku powstawanie licznych \\·si luźno zabudowanych s1~0\rnclowane jest
głównie parcelacją obszarów większej własności rolnej, połą
czoną z kolonizacją. \V \Yynik11 tych procc~(iw powstają przPważnie luźne wsie rzędowe i samotnicze.
Dawne J)()stacie osiedli ulegały jednak silnrnm zniebztal ceniu również wskutek rozb1clowywania si<; wsi, spowcdowanego silnym przyrostPrn naturalnym ludności w XIX wieku.
Wystarczy porównać mapy g~·stości zaludnienia [Z ab or ski
33, II] lub oclpowicclnie statystyki z koi'1ca XYJlI wicku [Goldb e ck 15] i z roku 1871 [14], ahy uzmysło\\·ić sol)ic nasilenie
tego zjawiska na wsi pomorskiej. \ Vskn tek cios ta wiania coraz
to nowych domów kształt osicclla ulegał zmianom. Z O\rnlnicy
i ulicówki powstawała cz~·sto widlica, - pustkowie (samotnia)
rozrastało si~ niera1, do rozmiad>\v przysi<'>łka i t. cl.
Kiektóre wsie nabierały cbarakteru miejskiego, w ciągu
bowiem XIX wieku za:waczyly się silnie tendencje urbanizacyjne w wielu osiedlach. I )ccydowalo o tern np. korzyst nc
położenie WQzlowe, przy stacji kolcjo,vcj i t. cl. W takiej \\ si
pojawiały siQ liczne sklepy, gromadziła si~· obficie ludność nierolnicza, wskutek czego osicdle rozrastało si<;. Niekiedy dawna
forma wsi pozostawała bez gł~·bszycl1 zmian (Brusy, Osie),
kieclyindziej zaś (Czersk) ulegała rntarciu [Kie 1 cze w ska 18].
Proces zacierania średniowiecznych form osadniczych trwa
w Polsce w dalszym ciągu. Zmiany, które zaszły ocl pierwszego
rozbioru Polski po dziś dzicf1 są olbrzymie.
Chcąc badać pierwotne rozmieszczenie kształtów wsi,
musimy cofnąć się do okresu, poprzedzającego kon:asację,
czyli conajmnicj do początk<'l\v XIX w.
Jasną staje się doniosłość, jaką mieć może studjurn najstarszych map topograficznych i katastralnych w badaniach
nad osadnictwem. Najstarsz~i z topograficznych map Pomorza,
zdjQtych nowoczesncmi metodami w \\·ielkiej skali jest mapa
Sc h rc> t tera-Engel ha r cl ta [27, 32].

\Vi<,?kszość starych map katastraln ych, zwanych planami
separacyj nemi, pochodzi z pierwszej połowy XIX ,vieku.
Dokumen ty te powinny w znacznie wiQkszym stopniu, niż
dzisiejsze mapy, tworzyć kartograficzną podstaw~ hada11 nad
kształtami wsi i ich pochodzen iem.
Oprócz bada11 nad ustawieni em budynków w obn;11ie wsi
niezbQdne m jest z,vrócenie uvvagi również na układ pól. Albowiem zabudmva nia wsi stanowią nierozłączną calo~ć z należą
cemi cło nich grnntami.
Badając separacyj ne mapy btastraln e z pierwszej polowy XIX wieku, dochodzim y do wyróżnienia kilku typów
układu pól, które w pewnej mierze odpowiadają niektórym
typom kształtów wsi .

II.

Układ

1. Typy

pól

kształt

układu

Kaj prostszym systemem
w szerokie pasy, z których

układu
każdy

wsi

gruntów

parcel jest teren pocic;ty
stanowi nadział jednego

Fig. x. Wieś Górsk w dolinie Wisły ro km na zachód od Torunia. (Pas 36 1 slup 27 G.-34,
pow. toru1\ski No 18)- W części wsi z leWP,J strony planu u góry: dorny zJrupowaly si,: wzdłuż
drogi i krawędzi w kształt rzędówki. - Dalej, ku prawej stronie planu domy ustawione są rzę
dem pośrodku pasów pól. Do każdP.go gospodarstwa należy jedna szProka parcela: JPSt
to typowy pasowy, podobny do !Julender,kiego, ukł;;.d pól. Vian z r. 18zo. ZdJ,:cia fotograficznego fig, 1-5 dokonał mgr. K. Guzik w Archiwum Wielkopolskiem !\lin. \\'. H. i O. l'. w
dgoszczy.

gospodarstwa (fig. 1). Granice pas<'>,,· są zazwyczaj prostolinijne, a zarazem bywają prostopadle do rzeki, wzgl(,"dnie
krawędzi terenu. Ka każdej parceli stoją zabudowania właści
wego gospodarstwa. J dli domy wiejskie zgrupowane są wLdłuż
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tamy, drogi, czy innej linji, zaz11aczor1ej ,,. terenie, wieś jest
rz(,'d6wką. \\r przeciwnym razie mamy do czynienia ze wsią
samotniczą. Należą tu przev,;ażnie produkty późnej koloni1,acji (głównie z wieku X\'I i X\'II) wilgotnych clen dolinnych,
jednak wieś Górsk, przedstawiona na fig. r, wspominana jest
już w XIV "'·

Gospodarstwa, pochodzące z parcelacji wi(:kszcj własności
ziemskiej mają irn·e grunty częstokroć w jednym zwartym
bloku. Obok tych, dość prostych systemóv~·, znacznie częściej
v,:ystQpują na mapach katastralnych z początków XIX ,vieku
skomplikowane układy gruntów. \\' szystkie one odznaczają
się bardzo dakko posuniętem rozdrobnieniem parcel, które
mają pra\\'ic zawsz e postać ni ezmi ernie wąskich a długich
paseczków ziemi . Każdy z tych spaków bywa często na całej

Fig. 2. - \Vid Szwarcenowo w powircie lubawskim. (Pas 34, slup 29 G; 34 Nr. 67). Prostopadle do osi wsi przebiega wiązka parcel przez całą długość gminy. Szerokość wiązki
oripowiada dokładnie długości wsi. Wszystkir parcele bardzo wąskie, jednakowoż o szerokoWieś zaloi.ona według jednolitego planu. Wschodnia granica gminy (u ,iolu) ści stałej. prostolin;jna, ncho<lnia natomiast mało wyzębiona - jPst zarazem grr.nicą pa1istwową polskoniem;ecką. Plan z roku 1329.

długości jednakowo szeroki, ograniczony regularnemi, prostolinij nemi granicami. Każdy z gospodarzy posiadał grunty
w kilku, a nawet kilkunastu lub w większej jeszcze ilości odosobnionych kawałków.
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~ajczęsbzym z tych układów jest system wąskich a dłu
gich, równoległych mirdzy sobą pasków, których cala wiązha,
szeroko~cią swą odpowiadająca dlugo;ci wsi, przebiega przez
całą gromad~ wiejską (fig. z).
Cz<;ści terytorjurn solect\\·a,
które pozostały po bokach tej „wiązki", przeci~te są równie
rozclrobnionerni parcelami, poprowaclzonemi prostopadle do poprzednio wymienionych w podobnie regularny sposób. Od
schematu tego zdarzają siQ często odchylenia, które powodnją,
że np. wic11,ka parcel, prostopacllych do osi wsi, jest nieco szersza

f

~/
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Ą
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Fig. 3. - WiP.lkie i :\hle Gowino w powierie morskim. (Pas 30, slup 26 F; 34 :'\r. 26). p.,J t w ni ,i uporz,tlkowany,n nkladzie niwowym. Parc,_.J,, nif'co powrg111a111•, zmi„nn('j szC'rokuści.
W poszczcg,ilnych niwach parcele grnnt,\w przPhiegają w różnych ki,•rnnkarh. Gowino wymi,rniane jest w źródłach odr. 1220. - (lian pochodzi z r. 182/j, kopjowany w 1847 r.

od długości wsi, że parcdc przcLitgają skośnie do osiC'(lla i t. <l.
\\' każdym razie łatwo poznać przynależność planu <lanej wsi
do tego najbardziej na Pomorzu rozpowszcchninr!cgo typu.

Cklad ten jC'st zadziwiająco rrgubrny, a paski grnntc'>w
na calrj długości jednakowo szerokie. \\' osiedlach
o takim planie granice gmin są prze\\ aż nie mało \\ yzrbione,
niekiedy prawic prostolinijne. Ten system ułożenia gruntów
towarzyszy przedcwszystkicm owalnicom, choć zdarza si Q i n innych form, szczegr')lniej ulicówek i widlic.
Znacznie rzadziej spotykamy na Pomorzu właściwy niwowy
nieuporz;:1clkowany ukla<.1 pól. Całość gruntów rozpada się

bywają

w takich wvpadkach na czworokątne „niwy" (Geu:anne). Każda
7., systemu drobnych a wąskich pasków, których
kierunki są niezależne od kierunków paskó,v w sąsiedniej połaci,
rn1jczQściej zaś przebiegają w stosunku do nich popr1cczr1ie
(fig. 3). Jest to z1:~ny, uk]ad, czQsto ~potyka ny wśród drobnoszlacheckich przys10lkow ::\Iazowsza 1 Podlasia, towarzyszący
wielodrożnicom Podola r31_1 a opisany obszernie przez :\I cit ze n a, jako właściwość rzekomo specyficznie germaó.ska L21,
25, 31]. ~a Pomorzu taki układ pól rzadko si~ zdarza.
z nich składa się

'·

.'\,.~(b~~~il'.f. 1(
,.__

..::....
l'r-'

- ~ • •. .I

..__

.. ::.

I

~

Fi 6 . +· - \Vi(}ś n )ln'.ll<iwko w powiecie morskim . (Pas 30 słup 26 C; 34 Nr. 20).- T1!·
rylorj11rn wi Pjs kic po ~i(,)tc pasami gruntów r1iżnt>j tllugości. Parr.cle miejsr.a,ni wyginają si 1~
i ni 'l m ,tj~ j l'.1lnakowcj sierokości. Plan z roku 1845.

\ \~ gminach, ,'~ którycl~ pa~y grunt~w s~ł ni?r~gu_larn~?,_ mają
szerokosc, są pog1rte 1 t. d., me w1dac pk1cgos JC(lnolitcgo, konsekwentnego, racjonalnego pod;:ialn grnnMw. \Yvdajc się, że mamy tn d_o czy_1~icnia raczej z sarn~rzutnern braniem pocl npraw<; terenow, mz z planowo zorgarnzowaną akcjc1
(fig. 4 i 5).
ro;r,ma1tą

2. K s z t a ł t y w s i

Problemem niemniej ważnym od kwcstji układu p<')l jest
zagadnienie kształtu w:-;i. Sprawie tej poświ\'.cono wiele uwagi
[21, 25, 31 i w. in.], przyczcm w rozm;:iity sposób starano siQ
wyjaśnić pocho(_L~cnic poszczególnych typów osiedli wiejskich. -
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Ideą l\I ei t z e n a [21J było przypisywanie poszczególnych
kształtów wsi określonym grupom etnicznym. \Y zachoclmej
i środkowej cz~ści Europy l\I ei t ze n wyrÓżnil terytorja,
pokryte przeważnie osiedlami ~arnotniczemi ( Einzell,o/e), wielodrożnemi (Hau/endor/er), okolnicami (R1111dlz'11ge) i ulicówkami
(Strassendor/er), których genezę wiązał ze zwyczajami osadni-

czemi grup etnicznych: celtyckiej, genrnu'1skiej i slov,·iai'1skiej.
Dziś wiemy, że 1\1 ei t ze n mylił się. \V szczególności samotnicze wsie Westfalji okazały si~ produktami dość pćiźnej prze-

Pnysiólki Stare i Xowe ł,osi,mice w gromadzie wiPjskit'j !,lukowa Iluta. (Pas
34. pow;at kartuski, !\r. 40).- Przykład samorzutnrgo brania pod upraw ę
gruntów z otaczających terenów nit'folnych. Widoczne dwa ośrodki pól, między ktcirrmi powstaj& pojedy1icze, samotnie polo.i;one parcele rolne.
Fig. 5. -

31, slup 26, G; -

budowy osiedli niegdyś skupionych; wsie wielodrożne z typowym nimm·ym układem pól wystrpują na rozległych obszarach
licznych krajów, które nie ulegały wpływom gcrma11skim [Z ab o r s k i 31] i t. d.
?\a obszarze Pomorza spotykamy najcz~ścicj wsie wydłu
żone: owalnice, 11licówki i widlice, nieregularnie zabudowane
małe wioski-przysiółki oraz osiedla rozproswne - wsie samotnicze.
Postaram się poniżej omówić te najcz~ściej spotykane typy
i ich rozmieszczenie.
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Owalnica i okolnica
Owalnicą. nazywamy \\·ieś, złożoną z dwu szeregÓ\\" dornÓ\v,
wvgiętych łukowato w ten sposób, że tworzą formę v:,rzeciona

h{b soczewki (fig. 6). Długość owalnicy zwykle waha się w granicach od kilkuset metrów do półtora kilometra.

\

\

Fig. 6. - Pas 34, s!ur, 21 D. Owal11i,·p Delmica (I>amnitz) i Lichtenhagrn, poloio1w w powiecie cz lu chow skirn (~larchja Pogranicza) hezpo;n•1lnio przy granicy par'1stwowej. Zabudowane są nietylko obie łukowate ulice, alp i przestrZl'li, między niemi zawarta. - Z obu koi"tców
wsi rozchodzą się wiązki driig. - \\'idoczne są prostolinijne granirr gromau wiejskidi. - Na
pól11.-zach. widLinty na przykladzi(• Człuchowa cl,arakll'fystycrny kratowy plan miasta, pt·Wycinek z mapy prulożonego przy komunikacyjniP ważnym pm•smyku miedzy jl'ziorami. skiej (l\1Psstiscl1hlatt) :\o. 978w podziakl' 1:25000, zrnnil'jszony do skali ok. 1:50 ooo. -

Owalnice pokrywają ogromne obszary Kierniec na wschód
od Laby, dalej zaś ku wschodowi wkraczają na. terytorjum
\Yielkopolski, Pomorza, a cz~ściowo :\Iazo\\Sza i Prus \Vscho-
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dnich. - Poza terni terenami żadne większe skupienia typo"·ych owalnic nie są znane
ab orski 31].

~z

Owalnice występują w różnych cz<;;ciach Pomorza; najwit,;ksze ich skupienia znajdujemy w trzech ok(l]icach: r. pod
Chojnicami na t. zw. Kosznajdra,h, z. na wysnczyznach Kociewia dokoła Starogardu i 3. na k<;pach nadmorskich. :Kie
hrak jednak owalnic d)\rnież w ziemi CheJmi1'1skiej i na wysoc;,;yznach po obn stronach ::-(oteci. Xajmniej licznie \\)'str;pują wsie owalne na wysoczyznach pojeziernyr,h północnych
Kaszub (Kartuskie) i w dnach dolin (poza deltą \Yisly).
Tcrytorjum, na którcrn występują mrnlnice, sąsiaduje
od zachodu, nad Labą z obszarem wsi okr 0 g]ych, zwanych
okolnicami. Sa to niewielkie \\·ioski, zlożcme Z\\·\·kle z kilkunastu dornów, ~1stawionych dokoh rlarn.
Po~tać okol nicy uj;nrnia pe,\·nc cechy obro11no;ci. \ \ ieś ta
bowiem miała pierwotnie tylko jedno wej~cie, które było na
noc zamykane. (hl zewnątrz zagrody l)y,\·,tly otaczc1 ne opirkanirnicm lub nawet okopy,\·ane .•
:'.\a polskiem Pomorzu "·yst\·p11je kilka 'Ysi o zarysie okqglawym: Smołdzino, Stare Czaple (fig. 8), Ląkie, \\'ojsk, };'aklo,
Korne, ~. Polaszki, typo\\'<.' \\ szf'bko i niewątpli,\·e okolnice
z obszaru Pomorza nic są znane [Z ab orski 31].
Genctyc-zne pokrewicfr-;t \rn idei O\\·alnicy z okolnic,1 \\)'daje się prawclnpodobne. G ci s 1 c r [ 11] przytacza przykład
owalnicy, kt<'>rej plan zclraclza pochodzenie z przeobrażonej
okolnicy przez jej rozhudo\\\'. \\'ydaje mi się jc'clnak, że taka
transformacja dotyczy tylko niewif'ln wsi. \Yiększoś,: owalnic
zapewne od samego założenia aż do komasacji XI X. ,viekn postaci sm~j zasadniczo nie zmieniła.
Owalnica, podobnie, jak nkolnica jest wsią rcgularn;i, polmLlowaną \\·ecllug pewnego jednolitego pla1111 .,na nrząd".
Rozmieszczenie zabuclowa{1 w soczewkc;, charakterystyc;,;ny
układ róm10lcglycl1 ,,·iązck parcel pc')l, \\·laści,ra owalnicy sieć
dn')g boc-znych, rozchoclz<1c.vch siQ z obu j<'j ko11diw, oraz nieskomplikowana granirn gminy - oto zesp<>I cf'ch, charaktc,rywjących typmq owa]nicQ. \\' ::.;ie o tzikiej postaci pocl10dzą
zapewne po wif,'kszcj cz<;ści z kolonizacji na prawic nicmieckicm,
głównie XIV w. [por. Kic l cze wska 18]. Ohok wsi, zakładanych na obszarach świf'żo \\·ykarczowanych mogły tu
wchoclzić w gr~ również osiedla przcbudm,')'W~l!H\ czy rC'gulo,vane przy przenoszcni11 na pra\Y0 niemieckie. Postać O\\·alnicy
bynajmni<'j nie świadczy o rzekomo nirrnicckim charakterze
etnicznym wsi w śrec.1ni0\\'ieczn pr a as 20~. ).;awet Ge is Ie r
[11, 12J przyznaje, że elem<'ntf·m osadzanym byli prze(k,,·szystkicm Pomorzanie.
V
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Ulicówka i widlica
Ró\rnież cz~sto spotyka ne.'.11 osiedlem jest ulicówka. Jest
to wieś, złożona z chn1 szeregów clomó\,-, zabuclo\,·ana \\' sposób
z\,·arty po obu stronach ulicy. Długość ulicó\,·ki nie przekracza
zwvkle dwu kilometnJw. O znacznej cz~ści ulidrn·ek powiecb,ieć
mo.żna podobnie, jak o m,·cdnicach, że są to osiedla, pobudowane
według zg<'H'y pO\niętcgo planu (fig. 7).
Ge is 1 er r11, 12 uważa ulic<)\rkę za dalsze ogniwo C\rnlucyj ne w roz\rnju osiedli kolonizacyjnych. Autor ten jest zdania,
że ulicc'.)wka pochodzi z uproszczenia owal nicy. Pierw ot nie mia la
to być wieś o szerokiern, lecz prostokątnem błoniu (placyku),
które następnie zwtzilo się do szerokości r~ormalnej ulicy. Twierdzenie jednak G ei s l er a, że 11licó\rki wy~trpują \\. tych
~z('ści~ch Pomorza, które mają prze\rngę 1ndno{ci niemieckiej,
Jest mczgoclne z rzcczy\Yistością. Przy sposobno~ci godzi się
wspomnieć, iż o wielu ulicc'rn kach wierny, iż istnialv one \\. cz~1~
·
sach przc-dkrzyżackich.
\\- swcm dynamicznem ujęciu rnz\,·oju osiedli na Pomorzu
Ge i_ s le r [1 1, 12] pragnie widzieć pewien cykl. Piernsze
staclp cyklu polegałyby na \\-yprnstowywaniu i wydłużaniu
postaci wsi (przej;cie ocl okolnicy przez owalnicę do ulicówki),
dalsze zaś etapy - na zluźnianiu i rozpraszaniu osiedla wiejskiego (ulicówka - rz\'dó\,·ka - - ,, ie; samotnicza).
\\'idlice, czyli osiedla o formach przejściowych mi<;clzy wydlużoncmi wsiami regularncmi (ulicówką, owalnicą) a. osiedlami
bezksztaltncrni (przysiółkiem, \\-i<.'lodrożnicą) nie zajmują nigdzie
na Pomorzu zwartego nbszarn. Stosunkcm·o najwi<,:'cej ich\'' środ
kowej cz<:'ści Pomorza, \\. (>bszarzc nadnoteckim oraz w ziemi
Chelmióskicj (fig. 8).
Widlice posiadaj~! w j)lanic kształt "·ickl lub clrnbin~-.
Cz\.'sto widlica składa się jakg<lyby z dwu ulicówek (położonych
np. przy obu przeciwległych kra\\\?dziach doliny), połączonych
poprzecznie przel)iegającą uliczką, lnl> nawet paru uliczkami.
Niekiedy przy badaniach planów widlic, pochodzących z różnych
lat, udaje si<; odtworzyć dawniejszą postać nlidrn·ki lnb owalnicy. - Zdarzają si~ również osiedla, podobne do ,,·icllic i przysiół k<'nv zarazem.
Przysiółek

Obok form tak regularnych, jak owalnica i ulicówka, na
Pomorzu wystnmją często niewielkie zespoły dornów, zgrupowanych dość bezładnie. Są to przeważnie przysiółki.
\\' przeciwie{1stwie do owalnic i ulicówek, przysiółki nosza
pic:tno wsi, które się rozwirn:}y raczej w wyniku samorzutnego
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zierze, t. zw. ,,Szwajcarj~ Kasznbską" (fig. 7 i 8), gclzie w znacznej mierze krajobraz pojezierny wpływał na postać osadnict}rn.
Ce is le r [11, 12] ntrzynmjc, że przysiółkom towarzyszył
blokowy układ pól, stanowiący rzekomo właściwość specyficznie
slowia11ska. .:\u tor ten niesłusznie uważa, że Slm, ia nom obcy
był podział gruntów wsi na ni,,y, niw zaś na wąskie paski grnnh1.
Obecność wycllnżonych parcel gruntowych (których oś wskazy,vała kierunek orki) G ei s le r stara si<c· powiązać. z „kulturalnie rrzoclującym" wpły,,·em niemczyzny.
\V rzeczywistości wiaclornern jest, że niwowy 11klacl pól
si~ga daleko poza obszary, cło których dochodziły wpływy niemieckie.
Ge i s le r [11, 12 ] analizuje szczcg<'iłowo dawny plan
uklaclu gruntów we wsi Kiszewa. \\' pobliżu zabuclowa11 znajdnj e
on pola podzielone na niPrcgularne parcele l)]okowe, na peryferjach gruntów wsi natomiast dostrzega wycllużonc paski
parcel. Autor wysuwa stącl wniosek, że Kiszewa jest wsią
pochodzenia slowia11skicgo, l,t<'m'j pola w „czasach genna11skich " [11, str. 53] zostały rozszerzone przez karczowanie la su
lub osuszenie bagna, uzyskaną. zaś rok podzielono na ni\\y na
sposób gf'rma11ski. - Oczywi;cie, że tłumaczenie takie jest dowolnością. lłów·nicż twierdzenie tego autora, że owal nice i 11licówki mają niwowy układ pól [11, str. 52] tego samego typu,
co w niemieckich ,,·siach wielodrożnych, nie jest słuszne.
Ge is 1 er przcciwsta,,·ia regularnie i płano,,·o pohw1owane wsie podłużne z polarni, poclzielonf'.rni „na spos<'>h germański" (czyli niwowy) przysi<'>lkorn, zabudowanym bc1plan0\rn,
którym skłonny jest przypisać pewien prymitywizm w urzą
dzeniach rolnych. Ce is Ie r pragnie ,,, ten spos<'>b prz<'ci,,·s tawić przejawy „wyższej kultury germańskiej", 1~awarst\,·ionej
,,. późncm średniowieczu - autochtonicznej, lecz prymitywnej
kulturze pomorskiej. Ge i sł e r stwierdza, że najwi<,_'cej przysiółków zachowało sic,:- na obszarze I ~od)w i Ka~zub a wi\·C
na tych tcrytorjach, na których Krzyżacy najmniej kolonizowali. Podkn-;]a on rMnicc, zaclwdz<1cc w położeniu wsi pomorskich (drobne przysif>łki wystumją cz~~cicj we wspomniancm wyżej położeniu ohronncm, niż o,,alnice i ulidl\vki). G cis 1 er uważ~~ przysiółki jako charakterystyczną fornw v;si ~lo,,·iaóskiej. le przysi<'>lki były założone i osiedlone przez Pomorzan - w to niepodobna wątpić; nie stanowiły one jednak
ani j e cl y n ej, ani sp e c y fi c z n ej wlaściwo;ci osaclnictwa
s}owiai'1skicgo, przysiółek jest bowiem prm szcclrną postacią
osadniczą, a w granicach każdego z wielkich narodów Europy
forma ta jest znana
ab orski 31 ].
Kontrast rni~clzy postacią przysiółków z jednej -- a owalnic
lub ulicó,,-ck z drugiej strony pochodzi przcdewszystkicm stąd,

r.z
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że przysiółki

powsta\rnly naogól sam or z ut n ie na obszarze
pagórków pojezierza i pia~ków Borów, podczas gdy regularne
wsie wydłużone przeważme są wynikiem p 1 a n o we j akcji,
kolonizującej naogół lepsze i równiejsze ziemie, w wyniku której
zabudmrnno według jednolitego planu regularne postacie wsi.
Znaczna cz('ŚĆ wsi o regularnym planie i rozkładzie gruntów
postać swą uzyskała pod panowaniem Zakonu. Kiewątpli\,·ie
jednak wsie podobnego kształtu zakładane były również i przez
innych kolonizatorów.
Rzędówka

l\Iiancm wsi rz<;dowych obcjrnujQ parę typów osieclli nowo.
zytnych o różnej genezie, lecz podobnym \,-yglądzie.
. Jcelnym z rodzajów są rzędówki pochodzenia „holenderskiego" lB ar a n o wski 1; Lu cl k ie w i cz 19]. Długie
te_ wsie położone są na dnach \,·ilgotnych dolin. Luźno rozstawiony rząd domów wsi bywa oparty o tamę przeciwpowodzio\,·ą,
albo o krawęrlź tarasu, czy wysoczyzny lub t. p. Prostopadle
cło osi wsi przebicgaj 4 regularnie wycięte, szerokie pasy gruntów.
Podobne plany przc(lstawiają fig. r i 9 .
. _Podolm~ tYI?Y wsi powsta:rnl? również ,,·.,\Yni!~~1 późniejszej
akcp osadnicze] np. kolomzac]l frydcryc1anskie1 w koi1cu
X\'ffI wieku w dolinie ~oteci.
Również w wyniku akcji scaleniowej pierwszej polowy
XIX wieku powstawały wsie o bardzo zbliżonym kształcie.
Liczne wi\'ksze gospodarstwa przeniosły się ze zwartych ulicówek
bliżej ;rodka obszarn S\\')·ch pól. Pozostałe dorny -- j~kby
szkielet clam1cgo osiedla - składają się na rz<;clową postać
wsi. Pomimo przeobrażE·11, które siQ w tych wsiach dokonały
w ciągu XIX wieku i które nadały im postać rzędówek - G eis l er [11] zalicza je Elo ulicÓ\\ ek.
Wieś samotnicza i pustkowie

\\'sie ~amotnicze Pomorza w przeważnej mierze pochodzą
podobnie jak rz('clówki, z ostatnich trzech- a szczegMniej dwóch
stuleci. N ajcz~ściej towarzyszą on~ wsiom zwartym, występujqc
w postaci domieszki, otaczające] pczostale z,rnrte rdzeme
dawniejszych wsi.
W niektórych jednak okolicach, ja½ np. w \~'ąbrzeskiem,
jedyną niemal formą osadniczą są wsie samotrncze, złożone
z rozsypanych po całej powicrzclu:i sa11:otnych za&rócl.
. Oprócz tego z pojedyiiczo stoJ~cem1 zagroda!111 spotykamy
się w t. zw. pustkowiach. Pustko,nem. nazyw<:1- się na Pomorzu
oddzielną zagrodę_ gospoc.larshrn rolmka, stojące na uboczu Stan posiad . ziemi. II.

10
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146 zdała od wsi. Są to
i zasobne gburstwa.

najczęściej

większe,

niekiedy

zamożne

Pas 36, slup 27 .\, n. - Doli11a \\'isly pod Toruniem i wysocz:,wa ziemi
.',;a wilgotnem dnie doli11y widzimy wsie rzędowe i samotnicze z cbaraktnyW p,j!n.-wsch. części wysoczyzny przeważają
styczną siecią równoległych ,!róg i rowów. osiedla 1lworskie, natomiast na polud11.-zach. zachowały się ulicówki, otoczone rojami samotnych
ia 6ród. - Drogi regularn", przcwaiuie prostoli11ijue lub łamane. (\\'edluq pobki„j mapy 1 • 1 oo ooo
W. I. G., ark. Tor111i. Skala ok. 1:150 ooc).
Fi~. 9. -

r.helmińskiej.

Pustkowi najwięcej spotyka się na Ka~zubach i ,v Borach
Tucholskich. Xazwy niektórych z nich pozostają ,v związku
z rodowcmi nazwiskami właścicieli. Kieraz samotnie stojąca
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zagroda obejmuje gospodarstwo rybaka. Do tej kategorji należą
też leśniczówki, domy dróżników kolejowych i t. p.
Stosunek osiedli rozproszonych do skupionych waha się
w rozmaitych częściach Pomorza w znacznych granicach.
Wieś

dworska

Oprócz właściwych wsi spotykamy na Pon:orzu częs_tokro~
osiedla dworskie [Kielc ze wska 17, 18]. Sadyby w1QkszeJ
własności ziemskiej wyodrębniają się, jak wiadomo, znacznemi
rozmiarami budynków. Dom mieszkalny przybiera nieraz
postać pałacu. Obory zajmują długi, murowany budynek. Zabnclov,rania są usta\,·ione w kwadrat dokoła ogromnego podwórza.
l\Iieszkania robotników rolnych znajdują się zazwyczaj obok
dworu. Najcz<;ściej są to rzędem stojące chaty, niekiedy wifkszych rozmiarów - t. zw. czworaki. Nie towarzyszą im stodoły,
ani inne budynki. Robotnicy rolni mają czQsto mały kawałek
gruntu (zwykle czQŚĆ hektara) do swojej dyspozycji, jako ziemię
slużbO\vą (cleputato\vaJ.
(?siedle clwor~kie tworzy odn;bny element gospodarczy
.
1 ~raJ_obrazowy. (hg .. 9). J eclnakowoż między osiedlami clworsk1em~ a _wla_sc_l\vem1 wsiami zagrodniczemi istnieją przejścia.
Dworow 1stmeJe cala gama, zależnie od wielkości majątku.
Pozatem jednak istnieją objekty przejściowe rnic;dzy dworami
a małą własnością. Są _to gospodarstwa wielkochlopskic, czyli
gburstwa, rozpmvszechmone jak wiadomo na Kaszubach, występujące i w innych regjonach Pomorza. Uprawa dużej powierzchni gburstwa zmus.2,a ,,faściciela do posługiwania się
robotnikami rolnymi. Budynek zamieszkiwany przez parę
rodzin robotniczych różni się zazwyczaj od dworku gbura.
Jedne i drugie domy stoją przeważnie obok siebie - w owalnicach i ulicówkach nawet w tym samym rzędzie.
Kiełcz e wska [18, str. rn] skartowała obszary wystf po wania osiedli dworskich. Większe ich skupienia znajdujemy na żyznych ziemiach pod Kartuzami, Starogardem, Pelplinem, w ziemi Chełmińskiej, na Kujawach i na wysoczyznach
po obu stronach Noteci.
Istnieją jednak regjony pozbawione chrnrów, jak np. część
puszczy .Tucholskiej, a na obszarze \V. l\I. Gclal1ska - znaczne
połacie Zulaw wiślanych.

III. Typy granic i

układów

dróg

1. G r a n i c e u ż y t k ó w

Oprócz kształtu wsi, jej położenia i uklaclu pól zasługuje
na uwagę również kontur użytków rolnych i związany z niemi
nieraz układ granic gromad (da,rniejszych gmin jednostkmYych).
Granice użytków rolnych z lasami bywają cz~stokroć rejestratorem sposobu karczowania ,vzgl. brania pod uprawQ obszarów, ,vydartych puszczy. Zdradzają one swym przebiegiem i \\'y'krojem s,,·e pochodzenie a nierzadko rzucają światło na dynamikę
swego rozwoju. Widzimy rozmaite typy granicy użytków
z lasami.
Częstokroć lasy tworzą nieznaczne tylko, odosobnion.·
płaty, otoczone dokoła użytkami. \Yiadomo, że las jest mni<:j
rentownym sposobem użytko,,·ania ziemi, niż rola. Dlatego
też najczęściej lasy pokrywają teren, który gor1,ej 11auawalby
się do celów rolniczych.
Czynnikami, które, kombinując si~
nawzajem, chronią łaś przed wycięciem są: gorsze gleby, st10mość
stoku, wzglęlnie zbytnia pagórkowatcść tereEu i oddalenie
od osiedli.
Teren plaski, suchy, pokryty dobrą glebą i położony Llisko
osiedli jest najodpowiedniejszy na rolę. Orzy"·i;cie, że w naturze
spotykamy si~ z najrozmaitszcmi kombi nacjami tych czynników. Odległy od \\·si teren, który słabo nadawał ~iQ pod upr~l\W,
zamienia się nieraz na rolę ,daśnie pod wply,,·em utworzenia
osiedli w jego pobliżu.
Pojc;cie ziemi ornej i ,viejskiego terenu osiedlonego są ze
sobą ściśle spokrewnione. N a Pomorzu tylko kilka wsi ryl_)ackich Helu i nieliczne sadyby śródleśne s;:i pra\\"ie poz~)aw1one
roli, pozostała zaś olbrzymia wi<;kszość osiedli wiejskich otoczona jest, jak wiadomo, ziemiami ornemi.
~pccjalnie korzystne dla osadnict,rn są pogranicza dcn
dolinnych z wysoczyznami i tarasami (fig. 9). - Od głównych
dolin powierzchnie ról \\"ciskają się. pasami wgłąb wysoczyzn
wzdłuż dolinek dopływowych. rnug1e a wąskie, nieraz kręte

pasy ziemi ornej, w miarę posuwania się w górę doliny tracą
swą ciągłość :-- rwą się (fig. ro).
, .
.
.
. .
:'\ a zaleswn:vch \Yysoczyznach przesw1ecaF! w wielu m1e1scach polany. Wybierają one naogól miejsca bardziej płaskie
(Lężyce, Gniewowo na fig. II Xry 50 i 22) lub_ też pokryte
lepsią glebą. Takiemi są wielkie polany T~ró~leśne Borów, l_'ucholskich (Brusy, Czyczkowy, Chełm). ~1ek1edy polany sroclleśne powsta,rnly pierwotnie nie w wyniku ek~ploatacji rolniczej - ile bartniczej, leśnej, lub przemyslo,YeJ (huty). (Por.
fig. ro).

Fig. 10. l'as 34, slup 26, E-1. - Bvry Tucholskie. Widoczne są liczne polany,
w;rv,I lasów. Widzimy dwa typy karcwwaaia. Jeden z. nii:h towarzyszy przysiół
kowi Zdroje, dając pola,1ę okrąg-lawą; drugi dotyczy ulicówki Ludwichowo; produktem jego
jest polana wielokątna, ograniczona linją lama.ną. Pasy obszarów bezleśnych towarzyszą rzekom i jpziorom. PrzPz zachodnią część mapy przdiiega o,lci11ek nowej koll'i Śląsk-Gdynia. (\\",~dług polskiej mapy 1:rooooo W. I. G., arkusl Tuchola. Skala ok. 1:150 ooo).

wycięt,i

Pola i lasy, rozgraniczone regularną linją łamaną, bywają
przejawem planowego wzgl. nowszego osadnictwa lub później
szej regulacji granic (na fig. ro wieś Ludwichowo). Wyzębiona
granica lasów z polami występuje częstokroć ,v związku z samorzutną akcją wdzierania się poszczególnych gospodarzy pasem
wgłąb lasu. Przykładów tego zjawiska znajdujemy mnóstwo
na mapach katastralnych z polowy XIX wieku (np. Losienice
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fig. 5). Oprócz wyzębienia często zdarzają się eksklawy polanki leśne (fig. rr, część SW).

małe

2. G r a n i c e g r o m a d

Granica pól z lasami często sta\rnla si~ z biegion czasu adgranicą gromady wiejskiej.
Rubit:j e grcrr ad
(dawniej: gmin jednostko\\)'Ch) pozostają najczc;:ścifj \V Z\\ iązku
z genezą i typem wsi. :Nowsze osiedla, pochodzące z kolonizacji
średnio\\·iecznej i nowożytnej, obwiedzione są często mało rozwiniętą Iinją graniczną. Albowiem teren, przeznaczony do kolonizacji \\' wielu wypadkach dzielono na z\rnrte piaty, mające
po 6 do 12 km 2 pO\vicrzchni, z których każdy stanowić miał
terytorjurn, należące cło jednej \\·si. Karczowanie oclby\,·alo
się zatem już w ramach zgóry zaznaczonej granicy gromady
ministracyjną

(fig.

12).

Przy osadnictwie sarnorzutnern częstokroć granice terenÓ\\'
do wsi ,vywalczali siekierą sami osadnicy. Vv' wyniku
takiej akcji niejednokrotnie wieś otrzymy\,·ala silnie wyz~·bioną
linję graniczną. Ponadto poza zwartą powierzchnią wieś hrala
nieraz w użytkowanie odosobnione, dalej położone powierzchnie,
np. partje o lepszej glebie, czy równiejszym terenie nadającym
się na ziemie orne -- lub też właśnie łączki śródleśne, all)() parcelki łąk, położonych na wilgotnem dnie szerokiej doliny (po\\. .
morski). ,,\\·yspy" te należały cło wsi jako ekskla-v.·y (liczr.e
przykłady na fig. n).. Ten stan faktyczny, sięgający czasó\,.
piastowskich, uzyshwal ffza~rm moc prawną [ror. Z ab orski 33 i 34].
należących

3. U k ł a d d r ó g
Dośrodkowy układ dróg polnych stannwi 1:arc1zo pospolit<>
zjawisko w przysiółkach, które są \\rzłami dróg. Rzadziej występuje w przysiółkach system dróg, rczchcclz,1cych siQ prcmienisto - ale z k o 11 c ó w wsi. Taki układ przema·wialby
raczej za tern, że drogi powstawały po utworzeniu się wsi.

:Natomiast ,v owalnicach i ulicówkach czc;stokr< ć właśnie
z obu końców wsi rozchodzą się ,vi~tzki dróg polnych. Oba układy
dróg zdradzają głęboką różnicę genetyczną między typami \\·si,
do których przynależą; założoną na urząd owalnir,1 i powstaj~cym samorzutnie, jak się ze.łaje - przysiółkiem.
Nieraz dają się wyoclr~bnić i:óźniej~ze przyrostki -· grn1 ,.
domów, ustawior1e w owalnicy właśnie przy tych boczrych drogach. Podobnie ma się sprawa z niekt<Jrrmi ulicówl,arni.
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Fig-. rr. - Pas 30, slup 26 C, F, J; l'as 30, slup 27, A, D, G, Jl. - Granice gromad
wiejskich na wybrzeżu Bałtyku mię,lzy Gdyni;\ a Puckiem. W p:-iludn.-zach. części mapy leży
partja wysoczyzny, na kt,irrj płaskich kulminacjach rozłożyły się polany śródleśne, podczas
gdy las porasta najbanlzi,•j pocięte erozyjuie zbocza. Do wsi, rozloionych na polanach, należą
w formie Pksklaw rozrwcone śród lasów mniPjsze polanki i łączki.- Zwraca uwagę chaotycznie
rozłożony rój drobnych enklaw na łąkach :\lostowych Biot (pośrodku mapki). Śrdd nich leży
kilka eksklaw, należących administracyjnir. do m. Gdyni. Miasto Gdynia składało się z ośmu
części lPrytorjalai,, nie łączących się, w zach. czeki portu natomiast znaj,lnwala się- obca enklawa.
(Wetllug 33. stan z knrka r. 1933. Skala r:200 ooo).

\
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Gęstość dróg polnych pozostaje w związku z typem osadnictwa. Przy osadnictwie przysiólkowem i ~amotniczem gę
stość dróg bocznych dochodzi do maksimum. Jako przykład '
przytoczyć można tereny pojezierne okolic I{artuz (fig. 8).
\V obszarach pokrytych rzadko rozsianemi osiedlami sieć drogowa jest znacznie rzadsza. Za ilustracj~ posłużyć może północno
wschodnia część fig. 9 (ziemia Chelmióska).

Fig. 12. Pas 34, slup 25. Proslolinijne granice gromad
wiejskich w obszarze Kosznajclerji pod Chojnicami. Na południe
od Chojnic widać szereg owal11io (~r. 43 - Lichnowy, .,r. 62 Nowe Ostrowite i t. d.) otoczonych wysir\łkarni - rozproszon„mi
osiedlami samotniczemi. Las6w brak. (Według 34). Podziałka
1 :300 ooo.

Szczegć>lnie charakterystyczny bywa układ dróg, towarzyszący wsiom rzędowym „holenderskim". \V tych bowiem wsiach,
pochodzących z kolonizacji, bardzo czt;;sto mamy do czynienia
z szeregiem licznych, równoległych mic;dzy sobą dróg bocznych,

odbiegających wgłąb gruntów wsi poprzecznie do jej osi. Drogi
te najczęściej przebiegają po granicach posiadłości, podobnie
jak rowy odwadniające (fig. r i 9).
.
Inny układ dróg, również zasługujący na wz1rnank~, zauważamy we wsiach samotniczych. \Y tym wypadku dostrzec można
liczne, ślepo ko11czące się polne dróżki, które prowadzą tylko do
samotniczej zagrody (fig. 7, 8 i 9). Niekiedy dróżki takie biegną
bezładnie, przecinając sic; pod róż nem i kątami (fig. 8), kiedyindziej jednak rozchodzą się one mniejwi\?cej prostopadle (fig. 9).
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Ró,vnież kształt <lróg niekiedy
Pogięte, "·ijące się krętemi linjami

zdradza ich pochodzenie.
drogi często powstawały
samorzutnie (fig. 8), podczas gdy drogi o przebiegu bardziej
prostolinijnym nasuwają przypuszczenie, iż były specjalnie
tyczone (fig. 9). Spokrewnione z takiemi drogami, choć służące
zasadniczo raczej gospodarczo leśnym, a nie komunikacyjnym
celom, są prostokątne sieci dukt czyli przesiek leśnych.
Linje te, jak wiadomo, tną na regularne kwartały wielkie
powierzchnie leśne, stanowiąc niejako składową cz<;_>;ć ich kraj0brazu.
Oczywiście, że na przebieg drogi w "·ielkiej micrze "·ply" a
ubztaltmrnnie terenu. ~ie więc dziwnego, że w obszarach pojeziernych stanowczą prze"·agę uzysk11ją drogi kr<;'te, przebiegiem swym dostosowujące si~ do 11ksztaltowania terer:u (fig. 8),
podczas gdy domeną dróg o przehiegn prostolinijnym są "·Jaśnie
wilgotne, lecz płaskie dna dolin i niecek i r6wne wysoczyzny
(fig. 9).
Dosto~owanie drogi do typu urzeźbienia terenu polega prze-<k~\·szystkiern_ na nnikanin przez wijącą się linję komunikacyJ ną znaczm~'jszych spadków. Ponadto skręty cz<;'sto spovrndmrnne bywaH koniecznością ominircia jeziora czy mokraclla.
Droga polna,_ zm~1szo_na cło pokonania ostrzejszego spadku np. pr1,y "·sprnamu sic; z dolmy na wysoczyznę - nie zatacza
jeclnak serpentyn. \\' "·ypadku, gdy obieganie dokoła odnogi
jeziora zbytnio przecllużaloby drogę, niekiedy stosuje si<; przewozy (jez. \\'<lzydze pocl wsią \\'clzyclze fig. 7) - a na wic;kszycJ
pojawiają się na"·et mostki, lub kładki.
Z\Y<:'żeniach jezior Kładki te nieraz wznoszą się wysoko pona<l norma.lnem zwierciadlcm wód tak, iż wspinać. się na nie trzeba po schodarh (np.
T1ad z,yqżeniem jcz. Długiego kolo przysi<>Jka :Modzicl w pow.
chojnickim 1 .
Znaczne części Pomorza - a przedewszystkiem Szwajcarji
Kasznbskicj - poprzecinane są licznemi wyclłużonerni jeziorami
rynnowemi. Poprzez wąski przesmyk, oclclzielający jeziora lub
mokradła, z reguły prowadzi droga - niekiedy ważny gościniec.
Tu znajdują się najczęściej skrzyżowania clróg, tn z reguły lokują
si\' większe wsie (fig. 8).
*
*
*
Czuję się w miłym o~::lwiąz~u wyraże?ia serdecznego pod1,i'./~ow1,1i1 kierown1~_.1.v1 Arclmyi.l·n, Pans_two .vego w Bydgoszczy. p. Tadeu~zo~v1 Es.11anow1, k_tory, me szcz~dząc trudu,
nmo di wił przerob1eme bJgatego zb.orn dawnych map ka tastralnych Pomorza wraz z obszarem ~ adnoteckim.
Podobne
Dolnych.

mostki

są

banlz0
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ANTONT WR70SF,T{

WŁASNOŚĆ ZIEMSKA NA POMORZU WEDŁUG
NARODOWOŚCI

I. Uwagi

wstępne.

1. Cel

Metoda

pracy

Zadaniem niniejszej pracy jest zilustrowanie narodowego
stanu posiadania ziemi na Pomorzu i w północnej części Poznai'1skiego pod kątem widzenia geografji .
.Ażeby móc uzyskać jasny obraz i przejść clo wyciągniQcia
wniosków, należało przedewszystkiern skonstruować możliwie dokładną, przytem o ile możności przejrzystą i czytelną mapę
zagadnienia, opartą na rnaterjalach jaknajbarclziej wiarygodnych. Chcąc mieć obraz dokładny, należało się oprzeć na najmniejszych jednostkach administracyjnych, dla których istnieją
zestawienia, tj. na gminach jednostkowych.
I

2. M e t o d a k o n s t r u k c j i m a p y i

ź

ró dł a

Co do samej metody sporządzenia mapy nie nasmv'a ly się
napotyka się np. przy konmaµ gęstości zaludnienia itp.,
albowiem posiadanie ziemi jest zjawiskiem ciągłem, obejmującem bez reszty omawianą przestrze11 i występującem z jednakową intensywnością w każdym jej punkcie.
Wobec tego można było bez skrupułów dla kartograficznego
zilustrowania kwestji użyć metody powierzchniowej. ~pracowywanie gminami jednostkowemi i użycie metody pow1erzc~niowej dla ilustracji zja~viska - oto d,Yie naczelne zasady 1~1niejszego opracowania. Zródłowym materjałem d~a oprac0\,ya1~1a
mapy były szczegółowe zestaw~enia. w~jewó~zk1ch. wydz1ał?w
rolmchva 1 reform rolnych w 1 orumu 1 w I oznan,n~. N a 1~~
podstawie ustalono stosunek proc_entowy wl~snosc1 :p~ls~IeJ
i niemieckiej w poszczególnych m1_asta<::h, ,gmma~h WI;J.sk1ch
i obszarach dworskich woj. pomorskiego 1 połnocneJ częsc1 poznaóskiego w ramach objQtych arkuszem konturu. l\faterjal ten
ilustruje stan z koóca roku 1933.
poważniejsze wątpliwości, jakie
strukcji map narodowościowych,

\
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Jako podkład kartograficzny użyty został kontur podziału
administracyjnego na gminy z „Atlasu Antropogeograficznego
Polski" B. Zaborskiego, arkusz I: Bydgoszcz-Gdynia w podziałce r : 300 ooo. Skala procentowa, mająca oznaczyć włas
ność polską i niemiecką, została podzielona na 8 równych części
po rz¼ %. Dla każdej z nich użyto osobnej barwy.
Zależnie od stosunku procentowego obszaru własności pol skiej i niemieckiej w każdej gminie, cały obszar danej gminy
pokryty został barwą odpowiedniego stopnia skali. W rezultacie cały obszar, o którego przedstawienie na mapie chodziło,
pokryty został ściśle umiejscowionemi plamami barwnemi, oznaczającemi stan posiadania ziemi według narodowości.
\V ten sposób uzyskano dokładną analityczną mapę zagadnienia, która może służyć za podstawę do szczegółowych badań,
i z której można wprost odczytać stan posiadania ziemi przez
obie narodowości w każdej gminie.
4. M a

p a

syntetyczna

Do reprodukcji wszakże wspomniana mapa analityczna
nie nadaje się zarówno ze względu na wysokie koszty, jakieby
spowodowały jej rozmiary i wielobarwność, jak i nazbyt szczegółmvy charakter, przekraczający zainteresowania szerszego
ogółu. Dlatego do reprodukcji przeznaczono mapę syntetyczną
w podziałce r :r miljona, stanowiącą uogólnienie mapy poprzedniej. Również i ta mapa została wykonana na przeglądowym
konturze z tego samego arkusza „Antropogeograficznego Atlasu
Polski" B. Zaborskiego.
W poró,vnaniu do mapy analitycznej przedstawia ona
niewiele tylko zmian, a raczej uproszczef1. Dla oznaczenia stosunków własnościowych przyjęto w niej skalę dwukrotnie prostszą, a więc złożoną z 4 równych stopni po 25 %. Czyni to
mapę mniej dokładną, ale zato łatwiej czytelną, co jest wszak
glównem zadaniem mapy przeglądow~j. Zas_ada oznaczeń barwnych jest ta sama, co przy mapie anahtyczneJ, tylko uproszczona.
Mamv do czynienia z dwoma odcieniami banvy czerwonej dla
sil nef i słabszej prze,vagi własności polskiej, oraz z dwoma odcieniami zieloncmi dla słabej i silnej przewagi ,vlasności niemieckiej. Jlapa syntetyczna posiada tylko granice powiatów,
a nie posiada granic gmin, jednakże banvy zostały w powiatach rozmieszczone ściśle w miejscach i rozmiarach przestrzeni,
zajmowanych przez odpowiadające im gminy. W niektórych
wypadkach nie można było obejść się bez generalizacji przy
przenoszeniu poszczególnych drobnych plamek barwnych z mapy
analitycznej na syntetyczną; generalizacji tei dokonano jednak
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tylko tam, gdzie wymagał tego wzgląd na przejrzystość i w ten
sposób, aby nie zmienić ogólnego wrażenia obrazu, jaki daje
mapa analityczna.
Lasy, oznaczone na konturze czarnemi kółkami, pozostawiono bez zabarwienia, a zatem zabarwione są tylko przestrzenie użytków rolnych (nieużytków jest w tej części Polski tak
mało, że nie wpływa to zupełnie na obraz mapy).
Uczyniono zaś tak z kilku względów. Przestrzenie leśne
są w danych warunkach antropogeograficznych najbardziej
ekstensywną formą wyzyskania powierzchni ziemi przez czło
wieka i pozwalają na bardzo niewielkie zagQszcze1ue ludności,
różniące się bardzo wybitnie od gęstości zaludnienia obszaru
wszelkich użytków rolnych (gminy, których obszar pokryty jest
w przeważnej części lasem, mają średnio 2-5 mieszka{1ców na
r km2). Obszary leśne są do pewnego stopnia subekumeną, wykazują bowiem wiele cech charakterystycznych dla terenów
subekumenicznych. Lasy - to do pewnego stopnia martwe
pola wśród obszarów rolnych, na których dokonywują się głów
nie procesy ludzkich zmagaó indywidualnych, socjalnych i narodowościowych.

A dalej - przytłaczająca wi ększość lasów na obszarze
przez mapę, to lasy paó.stwowe lub samorządowe. Pomorze jest województwem, posiadającem najwyższy w Polsce
odsetek lasów państwowych i samorządowych: 77½% ogólnej
powierzchni lasów stanowią lasy państwowe, nadto r,9 % - samorządowe [ 6]. Zatem przestrzenie przez nie zajmowane nie stanowią utrwalonej wartości aktywnej. Jedna zmiana polityczna
lub socjalna może spowodować, że korzyści gospodarcze, wypływające z posiadania tych przestrzeni, będą użytkowane dla
celów wprost przeciwnych, niż poprzednio.
objętym

5. N a r o d o w a p r z y n a I e ż n o ś

ć

Ia sów

Te względy zadecydowały o pozosta\vieniu obszarów leś
nych na mapie bez żadnej barwy, pomimo że w ten sposób
obraz posiadania ziemi wypadł dla narodowości polskiej mniej
korzystnie, ponieważ 90% powierzchni lasÓ\V na całej mapie
stanowi własność polską, z czego jednak tylko ok. ro¾ prywatnej własności. Ażeby mimo to zaznajomić się nieco z rozmieszczeniem posiadania lasów według narodowości, powiemy
0 tern kilka słów. Godne wzmianki obszary leśne \\. posiadaniu
osób narodowości niemieckiej znajdują się w gminach: Oleś
nica i Zielony Gaj w pow. chodzieskim, Stobnica w obornickim,
Stara Jania w starogardzkim, Ostromecko w chelmii'1skim,
wreszcie Wejherowo-zamek i SłaYvutówko w powiecie morskim.
Pozatem wszystkie większe lasy, a w szczególności takie potężne komplek:,y, jak Bory Tucholskie i lasy Zaborza, pas lasów
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od Aleksandrowa Kujawskiego poprzez okolice Bydgoszczy
i Koronowa aż po Tucholę (t. zw. ,,puszcza .Bydgoska"), lasy
pojezierza Brodnickiego i Kartuskiego, puszcza Darżlubska
i lasy Chyloi'1skie w powiecie morskim stanowią prywatną lub
państwową własność polską.

6.

Większe

mi as ta

Razi cokolwiek istnienie na mapie kilku białych plam w obrę
bie opracowywanego obszaru. Są to obszary miast, stanowiących
osobne miejskie powiaty, mianowicie Gdyni, Grudziądza, Torunia, Bydgoszczy i Inowrocławia. Danych odnośnie własności
ziemskiej na obszarach tych miast nie można było uzyskać,
ponieważ Uw~dy Ziemskie takiemi miastami się nie interesują
i nie prowadzą ich ewidencji, zaś na zapytania skierowane bezpośrednio do Zarządów ~Iiast również nie można było otrzymać wyja:;nienia stanu rzeczy.
\ V istocie wszakże brak danych dla stosunków własno
ściowych w tych kilku wiQkszych miastach nic stanowi poważ
niejszego uszczerbku dla znajomości problemu. Albo\'.-iem ludność tych miast utrzymuje się w ogromnej wi~kszości z zaj~ć
nierolniczych i nie jest ściśle związana z ziemią, zdając swe
wyży,vienie na produkty rolne okolicznych wsi. Toteż posiadanie ziemi na terenie miast przedstawia kwestję niewielkiej
stosunkowo wagi. Ula ogólnego zorjentowania się w sile, jaką
reprezentują w miastach obie narodowości, może wystarczyć
znajomość liczby mieszka1'-iców danej narodowości. Przytaczamy tu odpowiednie cyfry według spisu ludności z r. r93r.

.:\I i a s t a

ludności

Gdynia
Grudziądz
Toruń

Bydgoszcz

I

Inowrocław

Polskiej

Ogółem

30
50
54
I 7
30

210
405
280

528
862

cvfr.
2<J
4(>
5I
105
30

285
285
343
027
045

%
96,9
91,8
94,6
89,4
97,4

2\ 1epolskiej

(

Głównie

niem.)

cyfr.

%

9 25
4 120
2 937
12 501
817

3, I
8,2
5,4

ro,6
2,6

Chcąc wniknąć głębiej w kwestję, musielibyśmy prócz liczby
mieszkańców obu naroclO\rnści poznać także ich silę gospodarczą

i

kulturalną.

Sądzimy, że należałoby

w tym celu zesta-

wić dla miast statystycznie przedewszystkiem:
a) ,vartość domów, stanowiących własność osób obu narodowości,
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b) procent przcclsi(dbiorstw handlowych i przemysłowych wrę
kach obu narodowości,
c) liczbę osób z wyższem wykształceniem spośród obu narodowości.

~

Zagadnienia te, bardzo skądinąd cieka,ve, nie wchodzą jednak w zakres niniejszego studjnm, toteż nie będziemy rozwijać
ich szerzej.
·
7.

Uzupełnienia

metodyczne

\V związku z metoclą opracowania mapy trzeba dorzucić
jc~zczc kilka sl<'>,v. Skal~ procentowego udziału własności polskiej
i niemieckiej w gminach podzielono na 4 r ó w n e stopnie po
25% z tego powoclu, aby uchronić mapi; od zarzutu nieścisłości
metodycznej. \\Tielc już bowiem pisano w rĆ>żnym czasie i przy
rozmaitych okazjach w celu udowodnienia, że przy tego rodzaju
mapach jedynie poclzial skali na r ó w n c cz<;~ci jest naprawdę
bez:-;tronny i metodycznie poprawny. Jakkolwiek z czysto teoretycznego punktu widzenia trudno odmówić racji takiemu posta wicniu spr:rn·y, to jcclnak zaprzeczyć si~ nie cła, że przy dwu
zazt;biających siQ z sobą zjawiskach najciekawsze są począt
ko\\-e i ko1'icowe wartości skali procentowrj. \ V naszym wypadku
naprzyklad wil·lka to rc'Jżnica, czy w gminie niema wcale wlasno;ci niemieckiej, lub jest jej r-z¾, czy też jest jej około
2-4 %- Równie wielka n>żnica zachodzi, jeśli własności polskiej
je:-;t około 2-4%, a jeśli niema jej wcale lub prawic wcale. W jednym wypadku bowiem mamy do czynienia jeszcze z gminą
czysto polslq, wzgl. czysto niemiecką, podczas gdy gminy, w których żadna naroclowo;ć nic posiada mniej niż ro¾ lub więcej
niż 90_0 ~ og<>lnej powierzchni, należy jnż uważać za wlasnościo
wo mieszane.
Toteż warto wic(lzieć przynajmniej ile znajduje się na
terenie mapy gmin \vlasnościowo zupełnie czysto polskich, ile
za~ czysto niemieckich. Ponieważ ze względu na przejrzystość
i ścisłość metodycwą nie można było tej kwestji przedst~wić
na mapie, podajemy niżej tabclkQ, k_tóra choć w pewnej m1~rze
l~westjQ wyjaśni. W tabeli zcstaw10110 _dla każdeg:o pmv1atu
ltczb~ gmin wiejskich i ?hszarów ~wor~k1c~1, stanow1ąq:~h wylączme polskzi, wzglc,;dme wylącz_me ntem1ecką wlasnosc. Dla
powi;_ttĆ>w, nieobj~tycl1 \\- calośc1 m<~pą, cyf~-y dotyczą tyl~o
cz\:';c1 przez mapc,: objc,;tych_. C? _cło miast,_ mo.zna ~aznaczyc, ze
na omawiarn·m obszarze 1stJ11eJe tylko Jedno miasto (Rynarzewo w pm\:. sznl>i1\skim), gdzie niema z_upelnie wl:ts_ności n~e~
micckicj. -:\Iiast nie posiadając> eh wngole wlasnosc1 polsk1e1
niema oczy,\·i;cie wcale.
Sta11 po,;iad. z:,,mi. II.
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Liczba gmin nie posia- Liczba gmin nie ;>osiadarlających wcale własno - jących wcale własnośc i
polskiej
ści niemieckiej
Gminy
wiejskie

Brodnicki
Chełmiński

Chojnicki
Grudziądzki

Hi~ -

9

5
37

I
I

Obszary
dworskie

Gminy
,viejskic

17
32
21
22
I 5
21

-

I~ościerski

3
42
25

Lubawski
),!orski

3

8

30

2()

S~poleński

-

2

3
20
23
23
35
12
20

2

2S

2

13
9

Kartuski

Starogardzk
Świecki . .
Tcze,,·ski

I()
TI

Toruński

4
15

Tucholski
\\"ą brzeski

IO

Bydgoski
Chodzieski
Czarnkowski
Inowrocławsk'

I

7
3

s

Szubiński
\Yągro,Yieck ,

..p

\Yyrzyski

7
2K

Żniński

Ha ze m

I

34,S

I

l

-

12

-

3

-

I

-

1

-

7
()

-

9

5

-

5
5

-

2
3

-

IO

5

-

9

21i
I I

-

3

.p

I)

q

43
41

I

4

4
19

17

187

-

'F

I

Obszary
dworskie
4
23

-

50
18
12

24

:\Iogilei'1ski
Obornicki

I

593

I

4

I

Istnieje zatem na rozpatrywa nym obszarze ogółem 365 gmin
wiejskich, których grunty nal eżą wyłącznie do jednej naroclowo~ci, oraz przesz lo d wa kroć wi~ce j, bo 780 ta kich że obszarów
dworskich . ~limo że obszarów dworskich jest wogóle znacznie
mniej, niż gmin wiejskich, nie jest to dziwncm wobec odmiennej struktury gmin wiejskich i obszarów dworskich, o czcm
wspomnimy niżej.

II.

Własność

ziemska a

narodowość

1. Rozmieszczenie własności polskiej
i niemieckiej
Patrząc na mapkQ rozmieszczenia własności ziemskiej według narodowo~ci na Pomorzu i w okręgu X adnoteckim, spróbujmy w krótkich słowach scharakteryzować obraz, jaki ona
nam daje. Pomijając zasadniczy i aż nadto zrozumiały fakt
przewagi własności polskiej, konstatujemy przedewszystkiem,
że przewaga ta jest silniejsza na samem Pomorzu, niż w pół

nocnej czrści J>oznai'1skiego. Ka Pomorzu zaś największe przewagi polskie obserwujemy w części północno-zachodniej i środ
kowej, natomiast przewagi niemieckie w zakątku południowo
zachodnim oraz w sąsiedztwie doliny Wisły, od Tornnia po N owe.
OdraZll przytem możm sic; przekonać, jak nieścisły i w błąrJ
wprowadzający obraz otrzymalibyśmy, gdyby opracmvanie oparte
było nic na gminach, lecz na powiatach. ~ajlepszym tego przykładem może być powiat chojnicki. Jak widać, składa się on
z znacznie wi\.'kszcj, niemal czysto polskiej części północnej, oraz
z niewielkiego skrawka na południe ncl Chojnic (Kosznajc)erja) ,
gdzie są również pokaźne wi\'kszo~ci własności niemieckiej .
\\' razie odniesienia stosunku procentowego do cakgo powiatu
ten ,vażny fakt zatarłby sic; zupełnie i otrzymalibyśmy bl~dny
obraz słabej domieszki własności niemieckiej w całym powiecie
Podobnie ma siQ sprawa z wszystkierni innemi częściami badanc.go obszarn z tą różnicą, że w poszczególnych powiatach domieszka własności niemieckiej rozsiana jest mniej lub więcej
równomiernie.
Dzi~ki opracowaniu mapy gminami możemy na jej podstawie zlokalizować dokładnie wystQpowanie własności polskiej
i 1~iemicckiej. Widzimy, że np. w powiatach: kartuskim, kościer~
sknn, starogardzkim i tczewskim silniejsza domieszka własności
niemieckiej wyst~Jmje tylko w sąsiedztwie granic \Y, ::\I. Gda_ń~
s~a. I )rngi wyraźny obszar silnego występowama ,vłasnosc1
memi~ckiej obejmuje KosznajdcrjQ, ca~y P<;)\dat sępole~\ski, zachodm skrawek tucholskiego i wcina się khnem w powiaty wyrzyski i_?ydgoski, nic dosięgając jednak mi~_1st: Nakl~t i !~oronowa. I ę samą cechę ,,·ykazują: cały pmnat chodz1esk1, pac;
11 *
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wzcllt~ż lewego brzegu Xotcci, dolina \\'isly od Torunia po Fordo11
i od Swiecia po X owe, otoczenie lasów między Toruniem i Bydgoszczą, wreszcie pogranicze powiatów grudziądzkiego, brodnickiego i wąbrzeskiego. Przeważna cz~ść wyso\.zyzny Chelmii'1skiej i Inowrocławskiej oraz okolice miast: Swiecia, \\'ą
grówca, Wyrzyska i Czarnkowa posiadają stosunkowo dość
równomierną, słabą domieszk~ własności niemieckiej. Z rozpatry,rnnej cz~ści województwa pozna{1skicgo najsilniejszą przewagę ,dasności polskiej wykazuje powiat żni11ski.

2. R ó ż n i c e w y n i k a j ą c e z e s t r u k t ur y g m i n w i e js kich i obszarów dworskich

Xie można pominąć zwrócenia uwagi na rozmce, jakie zamiędzy stosunkami wlasnościowemi w gminach wiejskich i na obszarach dworskich. \\1 pierwszych stosunki wlasno;cio\\·e zbliżają si~ zazw_\·czaj do narodowościo,vyc!i, ponieważ
to sami posiadacze ziemi i ich roprzc,rnżna cz<c';Ć ludności dziny. \V obszarach dworskich natomiast, oprócz jednego lub
paru właścicieli ziemskich, żyje zwykle wi~'ksza liczba llldności
nie posiadająca ziemi wcale, albo pra\\'ic \\'cale, i żyjąca z pracy
na gruntach tamtych ,,-Iaścicieli. Lwlność ta może być cz~sto
innej narodowości, niż wlaścicil'le, a zatem tutaj stosunki własno
ściowe często n')żnią sic; mocno od narodowościowych. Z tego
też wzgl~du obszary dworskie na map:e własności ziemskiej
mają prawie zawsze barwę albo czysto polską (cie11mo-czcrwoną),
albo czysto niemiecką (ciemno-zieloną), nic mają zaś prawie
nigdy barw przejściowych.
Ponieważ z drugiej strony niewiele jest na Pomorzu i w J>ozna(1skiem gmin, posiadających ponad 7:i % ludności niemieckiej,
a znacznie wi<,;cej jest gmin o słabszej przewadze nicmiecki('j,
przeto gminy posiadające na naszej mapie własności ziemskiej
barm,; ciemno-zieloną są w przeważncj cz~ści obszarami dworskicmi, które barw~ swą zawdzi't·czaj;! niemit-ckicmn wlaści
cielc)\\·i ziemskiemu, podczas gdy og()l ludności może być nawet
w przewadze polski. \Vszak wiemy, że robotnikami rolnymi
u Xiemców bywają cz~·sto Polacy, a znacznie rzadziej bywa naodwrót.
Zato barwa jasno-zielona, to prawic wyłącznic gminy wiejskie o przewadze własności, a zatem przeważnie i narodowości
niemieckiej. Xierzaclko może si~ zdarzyć, że obszar dworski
cz>·to \\'skutek śmivrci jvdy1wgo \\'laściciela, czy przez parcvlację lub tp. przejdzie w posiadanie innej narodowości, ale prawi(•
nigdy nie stanie si~ to z ca lą \\·si,l, złożoną średnio z kilkudziesitzcin gospodarst\L I <.llatego najkorzystniej dla polskiego stanu
posiadania prz<'cbta,\·iają si~ te teren~·, na których mapa \\Tkazuje mnżli\\'ie najmniej barn·_\· jasno-zielonej. Poza \\'_\'micchodzą

nionemi wvzcJ obszarami czvsto pobkicmi na Pomorzu takicmi

morski i starobaardzki, o-clzic
są przedc(\·szystkicm lpm,·i~1ty
t,
•
', • • k
w 1asnosc mcm1ec ra sk ac.la s G przcwazmc z obszarow dworC

,

skich i gdzie faktycznie barwy jasno-zielonej prawie nie widać.
Prócz tego znaczne ilości niemieckich obszan>w dworskich (ponad ro% ogMncj powil·rzchni powiatu) posiadają na Pomorzu
powiaty: tczewski, cltcl111i11ski, grudziądzki i świecki, a w Pozna11skiem przedewszystkicm inowrocławski, wyrzyski, czarnkowski i chodzieski. Szczegółowo zresztą stosunki te ilustrują
tabele, zamieszczone na k01'icu referatu.
w \\"oj c \\. ó cl z t w i e
Podkrc;Iimy tylko jeszcze, że
p o m o r s k i c m \\. I a s n o ś ć n i c m i e c k a s t a n o w i
22% o g ó I n ej p o w i er z c h n i w oj c w<'> dz t w a, z a ś
w o 111 a w i a n ej cz ~ śr, i \\.oj c w ó cl z twa po z n a 11 ski ego ( u po w i a t <> w) doc h od z i do ,W% ląc z n ej
powierzchni tych powiat<'>w. \\' poszczególnvch
powiatach najwyższe odsetki \\fasrwści niemieckiej mają: · pm~·iat
sq)Olci'1ski (5J%), chodzieski (49,cJ 0,{>), grudziądzki (41%) i chclmii'1ski (40%), najniższe zaś odsetki wykazują: powiat tucholski
(ro';;)),. cll()j_nicki (~ r %1, lubaws_ki (:I%), k~1rh~ski (13/3%): ~tarogardzk1 (1ó,ó%) 1 clz1aldowskt ( I / ~o). \ \ po lnocncJ cz~sc1 Poznai'iskiego najniższy odsrtck własności niemieckiej ma powiat
. . ' l-a. (19,2 0/ ) .
zmns
10

3. P o r ó w n a n i e z a g a d n i e n i a w ł a s n o ś c i z i e m s k i e j
z rozmieszczeniem narodowości mieszkańców

Dla wyrobienia sobie szerszego poglądu na stosunki \\·lasnosc1 ziemskiej według narodowości koniecznem jest porównanie
tych stosunków z inncmi zja,\·iskami antropogcografitzncmi,
a przcdewszystkiem z narodmrnścią ludno~ci zamieszkującej
rozpatrywan~, teren. Cyfry dotyczące ludności polskiej i innej
(prawic wyłącznie niemieckiej) w poszczególnych i11tcrcsują
cycl1 nas powiatach na podstawie spisu z 1931 r. znaleźć można
łatwo w wydawnictwach Clównego Urz~du Statystycznego [8 J,
toteż powtarzać ich tutaj nic b~clziemy. Wystarczy przyto.
czenie kilku c_vfr najważniejszych.
Ludno~ć niepolska starnm·i wedle spisu z 1931 r. ro,1%
og<'>lu zaludnienia Pomorza i 14,5% ogółu l~Hlności interesują
cych nas rz pcrn·iatów Pozna11skiego. Pomcważ odpowiednie
odsetki niepolskiej własności ziemskiej \\·_vnoszą 22%, wzgl~clnie
30%, widzimy, że tak na Pomorzu, jak w omawianej cz~ści
PoznaJiskiego odsetek ,dasności w rękach obcych jest przeszło
~lwukrotnie wyższy od udziału obcego zaludnitnia, cz y I i ż e
1 n nem i s l c> wy n a j e cl n ego Po I a ka przyp a da
p r z e s z l o cl w a r a z v m n i ej s z a i I o ś ć z i e m i, n i ż
na jednego~iemca.
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\\' poszczeg<'>lnych powiatach rozbież.,ości między temi
dwiema wielkościami są różne, zawsze jednak odsetek ziemi
w rękach niemieckich jest ,vyższy, niż odsetek niemieckiej ludności. Xajmniejsze różnice zachodzą w powiatach chojnickim,
tucholskim i sępolei'iskim, gdzie odsetek własności niemieckiej
stanowi rrr¾, r20% i r32% odsetka niemieckiej ludno;ci, największe zaś ousenvujemy ,v luba,vskim, tczewskim, morskim
i starogardzkim, gdzie stosunek ten wyraża si~' cyframi 380%,
375%, 3-+5% i 325%. Wszakże przeprowadzanie porównania
powiatami nic jest ścisłe, albowiem stosunek obu zjawisk nie
jest równomierny na całym obszarze powiatu. Chcąc go poznać
dokładnie, najlepiej porównać naszą mapQ z mapą narodowościo
wą tego samego obszaru, opracowaną również gminami przez
R. Zaborskiego [ 10 J.
Przy porównywaniu obu map rzucają się w oczy dwie zasadnicze cechy. ;{a 1n:.tpie narodowościowej znikają przeważnie
niemieckie obszary dworskie, ponieważ ludność ich jest w więk
szości polska. Zato gminy wiejskie zachowują pr,rn·ie zawsze
swój charakter mrodowościO\vy, choć z reguły procent ludno~ci
niemieckiej jest wyraźnie niższy ocl procentu niemieckiej wbsno~ki. Z zastrzeżeniem powyższych cech obie mapy wykazują
w większości wypaclk<'>w ścisłą zgodno~ć. R.zadko zdarzają siQ
wypadki, że wieś z dużym odsetkiem niemieckiej własności
posiada mały odsetek niemieckiej ludno~ci, jeszcze rzadziej
zdarzają się gminy z wyższym 0<lsetkiem własności, niż ludności
polskiej.
Toteż naj\\·i~ksze r<'>żnice ,,. obu mapach dostrzec można
tam, gdzie jest clnżo niemieckich obszarÓ\\. chrnrskich, które
nikną na mapie narodowościowej. Tak naprzyklacl w powiecie
morskim więks;1,ość niemiecką mają z gminy, wi~'kszość własno
ści niemieckiej 28 gmin. \\' kartuskim niknie silna wyspa \\·lasności niemieckiej na pólnoco-wscl10clzie, pozostaje zato \\'.)Taźny
klin w przecllużeniu klina gclai'1skiego mi<;_'clzy Kartuzami i Kościerzyną. Klin ten zwęża i tak już wąski nasz dostęp cło morza
do szerokości s z c ś ci u gmin czysto polskich. Ze \\·zglt;du
na wielkie zn2.czenic powyższego obszaru, polski stan po::,;iadania ziemi musi być utrzym:.ny.
Bardzo wybitna różnica zachodzi w p(m·iccic tczc\,·skim.
Niema tu ani jednej gminy z przewagą ludności niemieckiej,
jest zaś około 40 z wi~'ks;wścią niemieckiej własności. Podobnie
w starogardzkim niema gminy z ,,·iększością niemiecką, a jest
r5 gmin z przewagą niemieckiej własności. Powiat chojnicki
rozpada się w obu wypadkach na dwie części: większa część
północna jest narodowościowo czysto p()lska i posiada także
przytłaczającą wi~'kszość własności pobkiej, zaś \\' skrawku
poluuniowym znajduje się kilkanaście gmin z wi~,kszo~cią nie-
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od
miecką. Granic a narodowościowa i własnościowa na zachód
T~1choli zazn~c za si~ na obu map~c h wy~aźni_e, zaś okolice Sę
polna ukazują zarown o własnosc10wo, Jak 1 narodowościowo
najsiln iejsze na Pomor zu odsetk i niemieckie.
Bogaty obszar Kociewia posiad a wpraw dzie, wraz z dolnvm
odcink iem praweg o brzegu \\'isly od Nowego wclół, narodo{vowchod za
ściowo charak ter czysto polski, zato wlasnościm:rn
któryc l;
.
z
c~iej,
niem~e
ci
wlasn~ś
ki
W~-'sep
li~zn~
tu. jl:ż dość
ego,
świecki
o,v:
pow1at
czu
naJwą·k~za ~naJdt1Je się !1-a pogram
o.
rdzkieg
staroga
1
kiego
tczews
Dolina Wisły od Ciechocinka po K owe posiad a miesza ny
charak ter narodowościowy. Kolejn o następują tu po sobie trzy
niemie ckie wsie (Grnl~o\\:iec, Kopan ino i S~Ino) n,~ lewrm brzegu
orumer n, dalej
Drwęcy w pow. torunsk im, oclcmek polski pod I
wo miesza m·
wościo
narodo
od Xiesza wki po Ostrom ecko pas
szerszą przevr~
z_
1y
rni~sza~
k
o_dc~ne
.1
Fordonu
przerw a polska_ k?lo
niemie cki
,vą polską na lrn]l Chelm no-Sm ecie, daleJ znow silnie
dawwsie
ne
miesza
ie
wreszc
a
obszar na prawy m brzegu \\"isly,
pod
Tryl
wieś
po
aż
itów,
menon
lerskich
1101enc
acji
nej koloniz
Nowem .
\\)'soczy_zna \1:elmi11ska _naro~owościowo \v:ykazuje przypowiat ów
tlacz;:l)ącą w1ększosc polską, Jedyrn e na pogran rczu
iejsze
poważn
są
ckiego
brodni
grudziądzkiego, wąbrzeskiego i
,niemier
ści
większo
w
kilka
nawet
a
nych,
miesza
wsi
skupie nia
to
jest
-ewa
J{owal
kiclt. \\'sie miesza ne wyst~pują też koło
skonce ntroślad wytężonej akcji Komis ji Koloni zacyjn ej, tutaj
ska_p_rzed1~lmii'1
Cl
zyzna
wy~o_c
ści<?\\:O
\_'l~tsno
\
.
[9]
ś
wanej niegdy
e tu
IstmeJ
tme.
korzys
stawia się dla luclnosc1 polsk1eJ mmeJ
peww
tego
prócz
ich,
dworsk
ów
obszar
ckich
niemie
spory odsete k
nej ilości gmin wiejskich przeyvaża ją te~ niemieckie posi~icllości.
Podobn ie przeds ta\\·ia się sprawa w okolrcy Inowrocławia. \Yięk
grupa wsi od
szość ludności niemie ckiej posiad a tu tylko
ch byłej
granica
przy
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dużo,
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niemie
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cz\~ci l>ozn:u1skiego. odsetk iem własności _ni~11:iecki:j, sięga ją
cym so%, odznac za się znaczną stosunkO\vo ilosc1ą lasow w rękach
i
niemieckich. Xarodowościowo przeds tawia się on dla ludnośc
cki.
oborni
powiat
i
jak
ie
podobn
tniej,
korzys
polskiej znaczn ie
wła
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morza, stanowiąc n ie z n ac z ny od::; c tek ogółu zaludnienia, znajduje siQ rnaterjalnie w sytuacji z n ac z n ie Ie p s ze j
od ludności polskiej. Posiada bowiem przeszło dwukrotnie
wyższy odsetek własności ziemskiej, a tern samem należy w przeważa jąccj czQ~ci do warstwy posiadającej.
4. P o r ó w n a n i e s t o s u n k ó w w ł a s n o ś c i o w y c h z r o zm ie szczen iem jakości gleb

Dla doklaclniejszcgo poznania istoty zagadnienia, należy
przeprowadzić porównanie rozmic::5zczenia własności ziemskiej
według narodowości z rozmieszczeniem dobroci gleb, a tern samem wartości ziemi na omawianym obszarze. Do tego celu
może posłużyć mapa \\')-'S<>kości podatku gruntowego B. Z ab orski ego [10j. Wysokość podatku gru11tm\·ego wiąże si~
bowiem ściśle z dobrocią gleoy i stoi \\' prostym stosunku do
wartości gruntu.
Rzut oka na map<,;: podatku gruntowego poucza, że na badanym terenie istnieją trzy wybitne rcgjony o doskonałych glebach. Są to wschodnia cz~·ść Kociewia, wysorzyzna Chełmińska
(powiaty grndziądzki, chclmi11ski i pn. czQŚĆ tonr11skicgo) wraz z doliną \\'isly od Fordonu wdól, \\TC::,zcie okolice lnO\noclawia (Kujawy Czarne). "\ll1iejszemi lub też mniej wyhitnemi terenami
dobrych gleb są ponadto nadm0rskic K~'PY, z,daszcza S\\'arzewska i Pucka, pn.-wschodni skrawek powiatu kartuskiego, Kosznajtlerja z przyległą cz~ścią tucholskiego, cały niemal p<miat
wyrzys~i i pn.-zach. cz~ść bydgoskiego, wreszcie obszar w okolicach Znina, Kcyni i Da111asławka.
Xajgorsze gleby zajmują cały obsz;_1r I ~orów Tuchobkich
(piaski sandro\\'e ,v podłożu), p<'>l\\'ysep po\\'. chojnicki ego \\'C'iskający si~ między niemieckie powiaty bytowski i czluchmYski,
zachodnie cz\:·ści powiatu kartuskiego i morskiego, p<')lwyscp Hd
i okolice Kar\\'i (wydmy nadmorskie), oraz \\·ydmo\\'~' teren pradoliny Wisły mirclzy Toruniem i Bydgoszcz~!. Coknkiek kpsze
są gleby środkowej czQŚC'i pow. kartuskiego, okolicy Brus w pow.
chojnickim, pojezierza Brodnickiego, cz~ści J)O\\'. s~pole11skiego
i le\\'ego brzegu X oteci od l\ynarzewa po Chodzież. Znaczna
część tych wszystkich obszarów o lichej glebie pokryta j<'st lasanii.
Pozostałe czc;ści omawianego terenu mają naogM gleby średniej
jakości.
Jakże wite przcdsta wia si~ ronnicszczcnie polskiej i
mieckiej własności \\" stosunku do gleb? Biorąc naprzód

niepod
uwag~ wojew. pomorskie, konstatujemy przcdcwszystkicm, że
najwi~'ksze zwarte obszary własności polskiej: Bory Tncholskic,
Zaborze i zacl10J11ie Kaszuby, to tereny gleb niezmiernie lichych
i nieurodzajnych, a co za tem idzie mało wartościo\\Tch. I\Ównież ,vybitna prze\\'aga p()bkiej \\'lasności w pmviatach hrod-
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nickim i _h1ba,:-vs~im_ ?1ajduj e si~ na~ gleb~t:h lichych . Kępy
n_adrnorsk1e, I'-<?C1ew1e 1 . wyso~zyz1:a CheJm1u~ka, odznaczające
sic; doskonał~ny gleb~u~11, p~sradaJą wprawd zie \vyraźną przewlawa~ę. wła~no~c1 polskie] , są J_edna_k przetka ne dosć gc<'sto
wielką.
me
przeważ
ą.
snoscq menneck
ia
Spośród terenów wyróżniaj~1cych się lepszą od otoczen
hodni
pn.-\vsc
kiej:
niemiec
ci
glebą, wykazują przew 1gę \\·lasnoś

skrawek pow. kartusk iego, okolice SmQtow a w pow. staroga rdzl~im, Kosz!1a jderja, oraz nadzwyc,zaj_ żyzne_ ziemie w dolinie \\'isly.
J)ardzo rneliczn ~ są o_bszar~, rożrnąc~ ~ię_ od_ ot<:>c~eni~ g~rs~ą
\\-ym1emć
glebą, a wykazu nce wi~kszo sc wJasnosc1 menned ::ieJ.
h. od TopcJ.-wsc
na
"
tu można wsiewt .zw. ,,trójkącie Drwęcy
.skiego.
s~·polc11
pow.
cz<;~ć
nią
-zachod
runia oraz pd.
":· wojcw. pozna11skiem nie można stwierdzić tak wybitnej zale~ności miQdzy rozmiesz~ze1~icm . wla_sności n~e11~ieckicj,
a dobrocią gleby. Nawet, przecnv mc, mektor e skuprcm a \vlah,
sności niemiec kiej znajdują się na glebach wyraźnie gorszyc
~vclJ
a
m
Torunie
rni~dzy
lasów
skraju
iowym
połudn
11a
np.
goszczą i \ndluż lewego brzegu Noteci w pmdata ch szubii'1skim
i bydgosk im. Te skupien ia właśnie datuj~1 sig z czasów dawniejszej koloniz acji niemicc kil-j, 1~1aj,1ce:j na ccln stworze nie zwartego walu niemiec kiego na tcremc pograni cza Wielkop olski i Pomorza. Natomi ast luźno rozsiane obszary własności niemiec kiej
na doskonałych glebach wokM Inowrocławia i na pograni czn
powiató w wągrówicckiego i żni1'1skiego (okolice Janowc a, Damaslawka) są pozostałościami działalności Komisji Koloniz acyjnej .
:Na najlepsz ych i najwartościowsz?ch glebach wys?~z yzny
I nowrocl awskicj niemiec ka \vlasność ziemska składa się przej
ważnie z obszaró w dworski ch, podobn ie zresztą jak w znaczne
c~,
cz~ści wysocz yzny Chełmińskiej, jak. w _okolic~ch. Sm~to:v
w okolicy Kokosz ek w pow. kartusk un 1 na h. ęp1e PuckreJ .
Zatem obszary najdawn iejszej koloniz acji niemiec kiej (Kos:-najde rja - XV w., dolina \\'isly - ~IV-:-X YlI,l w) znajdują
sw na glebach barclzo dobrych , kol0111~acp czasow h·ycler yka
Wielkie go usadowiła si~ przcdew szys~k1 cm \~' ~tos.unk_o:\_'O 1!-1alo
n:odzaj nej dolinie ~ otcci, a, wresz_c1e wys1lk1 h . ?mlSJl holomzacyj ncj skierow ane były zn_ow w kierunk u obsz~ro w o lcp_szych
glebach . Jako czysto polskie n_10gl,y „przetrw ac ~yJko meurodzajnc obszary Borów Tuchols kich 1 Zaborza , ktorc były wy, że
raźnie przez Xicmcó w lekceważone. ::\Iożna mieć nadziejQ
obszary
w
u
Pomorz
na
polskiej
ludności
si~
zjawisk o cofania
najbied niejsze i najmnie j uroclz_ajne, zjawisk o zna_ne. w geografji w odniesie niu do wszystk ich hH!Ó\\' słabych i gmących,
zostanie w ohr~hie niepodległej Polski wstrzym ane na stałe.
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ż y

ta z hek tara

Ponieważ

najbardziej charakterystycznym ziemiopłodem
Pomorza i Pozna11skiego jest żyto, warto porównać nasz~ zagadnienie z mapą wysokości plonów żyta [4]. ~Iapa ta na ogół
zgadza się bardzo dobrze z mapą podatku gruntowego: najwyższe plony żyta przypadają na obszary o najlepszych glebach.
Pewne odchylenia tłumaczą się indywidualnemi wymaganiami
żyta co do typu gleby. Xa mapie tej jeszcze wyraźniej wystę
puje wartościowy charakter kępy Puckiej, Kociewia, doliny
\Yisly od Fordonu po :;.Jowe, oraz powiatu wyrzyskiego. Zato
pradolina Wisły od Ciechocinka po Solec Kujawski na całej
swej szerokości przedstawia się słabiej, niż na mapie dobroci
gleby, wyróżniając się wybitnie na niekorzyść od sąsiednich
wysoczyzn: Chelmi11skiej i Inowrocławskiej. Najgorsze gleby
żytnie zajmują obszar Zaborza, zachodniej cz<;ści pow. kartuskiego i pd. części morskiego. Pojezierze Brodnickie jest wyraźnie lepsze jako ziemia żytnia, niż jako gleba wogóle, i wykazuje plony niewiele gorsze ocl ,vysoczyzny Chelrni1'iskiej. Zatem
rozmieszczenie własności polskiej jest nieco korzystniejsze w stosunku do produkcji żyta, niż w stosunku do jakości gleb wogóle,
chociaż najwic;kszy obszar zwartej własności polskiej Borów
Tucholskich i Zaborza również dla produkcji żyta przedstawia
bardzo niską wartość.
6. W ł a s n o ś

ć

z i e m s k a, a g

~Iożna byłoby porównać

ę

s to

ś ć

z a 1u d n i e n i a

jeszcze rozmieszczenie narodowe
wlasno~ci ziemskiej z rozmieszczeniem gęstości zaludnienia.
Zależność między obu zjawiskami jest jnż ,vprawdzie bardzo
lufna, ale przecież ważniejszem jest dla każdego narodu posiadanie terenów gęsto zaludnionych, zawsze ważnych ekonomicznie i politycznie, niż posiadanie pustkowi. Do tego edu
można by było użyć mapy J. Pa st wy f 5 J, a przcdcwszystkiem
nowszej mapy B. Z ab or s ki ego [ 10 ]. J cdnakże porównanie
takie byłoby tylko wówczas w pełni wartościowe, gdybyśmy
prócz faktycznej g<,;stości zaludnienia znali jednocześnie stopic11
niedoludnienia, wzglt,;dnie przeludnienia każdej części terenu,
czyli, gdybyśmy znali cyfrę gęsto~ci zaludnienia, kt,'>rą każdy
obszar może wyżywić. \Yówczas znałoby się efektywną wartość
obecnej gęsto~ci zaludnienia i byłoby wiadomem, jaka polityka
populacyjna jest wskazana w poszczególnych czQściach Pomorza, aby z jednej strony wyzyskać możliwie dobrze ziemię,
z drugiej zaś nie stwarzać nigdzie szkodliwych zjawisk przeludnienia. Ponieważ zagadnienie nasycenia ludno~ciowego
Pomorza - jak zresztą i innych dzielnic Pobki - nie jest jeszcze
opracowane, lepiej będzie porównanie takie chwilowo pomin~ć.
Cenne uwagi\\" tej rnaterji zawiera praca B. Z ab orskiego [ 10 ].
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Drugą_ k\\·estją, która winna się doczekać szczegółowego
opr~cm:am~ dla uzupeh1i~nia nasz_ej znajo_mości stanu posiadadama z1cm1 na Pomorzu, Jest roznueszczeme drobnej i wielkiej
wlasn?ści zie~1skiej ': p~sz~z~gólnych gm!nach. Do pewnego
stopma kwestJę tQ wypsma JUZ praca B. S z y ma 11 ski ej [ 7 J.

Ktoby \\Tcszcie interesował si\ nc.t,żeniem i rozmieszczenie1~1 pJ.rceL~cj_i P<?lskiej na Pomorzu :". h.L~ch 1919-1932,
zrntJdz1e oclpO\neclmą mapkę w pracy l\I. h. 1 e I cze wskiej l 3].

III. Wnioski
wyniki analizy mapy własności ziemskiej
stwierdzamy że:
ocls~t_ek wfasn?śc~ niem_icckiej na Pomorzu i w północnej
czQsc1 Poznanskiego Jest przeszło dwukrotnie
wyższy od odsetka ludności niemieckiej,
na Pomorzu okolice czy st o po Isk i e własności owo
zajmują obszar gleb najmniej urodzajnych,
gminy wiejskie z przewagą własności niemieckiej skupione są przeclewszystkiem na doskonal v c h
g I c bach w dolinie Wisły, oraz na gorszych już znacznie
glebach w dolinie Noteci i mi<;dzy miastami Chojnice
i Więcbork (Kosznajderja i pow. sępolcó.ski),
niemieckie obszary dworskie rozrzucone są przeważnie
w ok o 1i cach n aj urodzaj n ie j szych, a mianowicie
na wysoczyźnie Chelmii'1ski~j, w o~ol!cac~1 I1:1owrocJawia,
w sąsiedztwie \\'islv w powiatach sw1eckm1 1 tczewskim,
wreszcie w po,\·iccie morskim,
lasy z_n;~jdują się_ p_rzeważn~e 1:a ubog~ch pi~szczystych
lub gl1111asto-kam1emstych z1em1a~h, ktore me n:10glyby
być w lepszy sposób użyt_kowan~ ~ są ~v ogro1~ne1 więk
szości w rękach ,,·lasnosc1 polskie], panstwoweJ lub prywatnej.

H.easumując

według narodowości,

1.

2.

3.

4.

5.

N a zakoi'1czenie pragnę . wyr:izić . pod:,iękowa,nie Dyre~cji
Instytutu Bałtyckiego za uclz1eleme rn1 zasiłku: ktory um~żhw1ł
wykonanie niniejszej pracy. PP . .Xacz. C_ece~110ws~1emu 1 Inż.
\Viriskicmu w Toruniu, oraz p. Inż. Szuszkiew1c~ow1 w Poznaniu
dziQkuj~ za pomoc okazaną mi prz~r korz_y:stamu z materjalów
wojewódzkich wydziałów rolnictwa. \Vr~szoe serdeczną wdzięcz
Zaborsk1e1!1u za użyczenie_ konność winienem p. Doc. Dr.
turu do map i za rady, udzielone przy ich wykonywamu.
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W A LEVTY WINJ/l

WIELKA WŁASNOŚĆ NA POMORZU POD WZGLĘDEM
NARODOWOŚCIOWYM

Źn'ldłern pracy są akta wojcv.r. wydz. Roln. i
Reform l{olnych w Toruni u oraz „Księga Adreso wa Gospo darstw Rolnyc
h
woj. Pomor skiego ", wydan ie II Pomor skiej Izby Rolnic zej.

„Wielką własnością" są w niniejs zej pracy gospod
arstwa
od roo ha wzwyż.
Praca przcd_staw~a jedyni e stan rzeczy istotny , czyli nie
wnika \\' c:vohi~J<;, _me tl~1maczy i nic daje pog1ądów autora
,
jakie wymknąc w111~1r 1 _ ~nog~ ze sprawy _ rozpat rywane
j.
z przycz yny szczuplosc1 _rnteJs~a 1 cza_su t~ks~ 1 tabele przeds tawiają układ _tylko po"':1atam1, podaJąC ·Je' ;ednak we~ług
są
siedztw a wzaJem nego. fabe~e same przez się dozwalają
łatwo
czyteln ikowi i:a kalkul~ wa_me cwentu ~lny~h regjonó w, r~zszerzcnie tekstu 1 wysnuc ie licznyc h wrnosk ow, w pracy teJ
pominiętych.

1. Wielkość

jakość

wielk iej

własności

Pomor skie gospod arstwa 1olne od 100 ha wzwyż zajmuj
ą
wielki szmat ziemi rolnicz ej, bo 48%. Biorąc powiat ami (tab.
r),
na te gospod ,~rstw~ przyl?a da od
(pow.
_i) qo blisk_o
2; 3powier zclnn p_oww.to~veJ, w połowie bad~n?lnbawsk
ch powrn to'; conaJmniej 50% powic,r zchm, a_ tylko w_5 pomżeJ 40%; ~orown
ując
ze sobą poszcz egolne powiat y, stwierd zamy, że rożmce procen
towe w wi~lkości . obsz~r u wielkie j ,_vlasności _w . st~sun ku
do
ogólnci powicr zchm są meregu larne 1 me tworzą pk1chs zwarty
ch
okręgów, odpowiadających czynni kom przyro dzonym .
Teśli rozpat rujemy sprawę ze wzglQdu na użytkowanie
ziemi,
najm~1iejszy udzia~ wiel~ie j własności znaj~u jcmy w rowier
zchni
rolnej, którą okres~my, Jako orną, łąk?w'\ 1 _t. .P· Udział _ten
w~nosi dla całego wo3ew odztwa około ~,:i- NaJw1ększy uduał
znaJdujem\ · w powier zclmi leśnej - jakieś 94%, w każdym
razie
ponad„ 90%. Brak nam źródłowych danych , jakota ko pewny
ch,
ile mniejwięcej należy do wielkie j własności z ról, łąk, pastwi
sk,

½
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lasów i wszelkiej innej powierzchni. Co się tyczy nieużytkf>w
rolnych i t. p. razem branych (również z powierzclmią wóJ),
zdaje się, że przeszło polowa takich powierzchni w woj. pomorskiem, a bodaj również w powiatach, należy do wielkiej wła
sno~;ci. \V poszczególnych powiatach jest inna wysokość udziału
wielkiej własności w każdej z omawianych kategoryj; jednak
wahania są minimalne co dotyczy lasów, również nie rażące
w nieużytkach. Natomiast w ornych udział waha się gdzieś
między 25 a 45% powiatowych powierzchni tej kategorji obszarów rolniczych.
Biorąc wielką własność ogólnie w województwie, składa się
ona w 44% z ziemi ornej, łąkowPj i t. p., w 48% z lasóvv i w 8%
z nieużytków rolnych. Biorąc powiatami, nieużytków jest najmniej w powiatach nadwiśla11skich, w obu północnych i wschodnich, mianowicie ocl 3,3 do 5,5%; jednak brodnicki i przedewszystkiem toru{1ski wykazuje znacznie wi~cej - 6,5 i II%.
Pozostałe powiaty, które nazwać możemy poludniowo-zachoclniemi, wykazują około 7%, a kościerski i chojnicki nawet 13%.
Różnice powiatowe w ilości lasów wielkiej własności są
znaczne. W Chełmi11skiem marny tylko 16% i w Dzialdowskicm
21%, a w Grudziądzkiem 27%. Pozostałe powiaty, leżące na
wschód od Wisły, oraz tczewski i sc;polei'1ski mają pod lasami
około 33% z powierzchni wielkiej własności, a tomi1ski 39%
i brodnicki 43%. Wszystkie inne powiaty wykazują dla powierzch ni leśnych 55 % (kompleks trzech powiatów pMnocnych)
i około 64% (kompleks czterech centralnych powiatów).
Największa powierzchnia przypada na orne i t. p. w chelmi11.skim - 81%. nast('pnie w działdowskim - 74% i w grudziądzkim - 69%, najmniejsza natomiast w chojnickim i starookoło 27%, następnie w tucholskim, świeckim
gardzkim i kościerskim - 30 -33%. Okn;g północny wykazuje na orne
i t. p. około 40%, a Toruńskie i Brodnickie 50%. 1>ozostałP. pomają
wiaty - sępoleński, lubawski, tczewski i wąbrzeski
w tej kategorj i 60-65 %.
2. P r z y n a 1e ż n o

ś ć

w i e Ik ie j wł a sno ś ci

St a n o g ó 1 ny. Przedstawiając wielką własność pod
wzgl~dem narodowościowym, podzieliliśmy ją z przyczyn tak
ekonomicznych jak i politycznych na majątki pa11stwowe, publiczne, oraz prywatne polskie i niemieckie.
Biorąc sumarycznie, 60% powierzchni wielkiej własności
województwa przypada na posiadłość państwową, 3% na publiczną, a tylko 37% na prywatną. Ot6ż ostatnia kategorja
przynależy do Niemców aż w 7 / 9 , a tylko w 2 / 9 do Polaków.
Zatem stwierdzamy tu wybitnie ujemny rozdział prywatnej wielkiej ,vlasności pod wzglc;clem narodowościowym.
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:Na własność publiczną przypada w poszczególnych powiatach nieznaczna ilość, bo poniżej 2% w 7 powiatach, a tylko
w 3 powiatach ponad 5% (maksimum 9,8% w Toru11skiem, gdzie
właśnie Toru11 ma stosunkowo rozległe włości). Skarb państwa
dzierży przeszło połowę wielkiej whisności w 6 powiatach, maksimum 70% - w Starogardzkiem; najmniejsze posiadanie wykazuje on w powiecie działdowskim i chełmińskim - 15 i 17%.
Wyją\vszy i sępole11ski - 26%, w pozostałych powiatach Skarb
posiada od 35 do 48% wielkiej własności.
Niemcy zajmują przeszło połowę, 55%, z całej wielkiej włas
ności w pow. sępoleóskim i tczewskim, gdy tymczasem polska
własność prywatna 14 i 10%. Następne powiaty wysokiego
ndzialu Niemców w wielkiej własności są: grudziądzki i cheł
mi 1\ski 44 %, morski i dzia lelowski 33 %- Polska własność prywatna w tych powiatach wynosi: grudziądzki i morski 15 i 18%,
a chelmi1\ski 35%. W działdowskim jest najwyższy na Pomorzu
udział polskiej własności prywatnej ,ve wielkiej ,vlasności; jednak
wynosi on tylko 51%, zatem wyraźnie mniej niżeli maksimalny
ndzial Niemców. Jest rzeczą charakterystyczną, że nastrpny
największy ud1;ial polskiego posiadania prywatnego z wielkiej
własności osi;1ga tylko 36%, i to w \Vąbrzeskiem i Lubawskiem,
w których ndzial Niemców wynosi około 23%. W Świeckiem
udział niemiecki wynosi 25%, polski zaś ledwo 6,6%, co stanowi
pomorskie mininmm powiatowe dla polskiej \vlasności prywatnej
w wielkiej ·własności. I znów rzecz godna spamiętania: mjnimum
niemieckiego posiadania we ,vielkiej własności ,vynosi około II%,
a wypada to w powiatach centralnych - w chojnickim i tucholskim, w których polskiej własności prywatnej jest przeszło 2 razy
więcej niżeli niemieckiej. \Vyjąwszy te dwa powiaty oraz wschodnie - oprócz grudziądzkiego i chełmińskiego, wszędzie niemiecka
własność prywatna przewyższa polską, w szeregu powiatach nawet
kilkakrotnie.
\V /g użytkowa n i a. Rzecz zrozumiała, że pa11.stwo
partycypuje przedewszystkiem w lasach. Wyjąwszy Chełmińskie
i I )ziałdowskie oraz Sępoleóskic, w kt<'>rych to powiatach Skarbowi
przypada z lasów wielkiej własności tylko około 28%, wzgl.
61% w Sępole1\skiem, udział pa1\stwa w lasach wynosi od 7594%. Komuny itp. właściciele (kościoły) mają nikły udział
w lasach wielkiej własności, wyjąwszy Toruńskie - 16%. Polska
własność prywatna partycypuje w lasach wielkiej własności
między 1 a 12% w poszczególnych powiatach, a tylko w 2 wypadkach wyraźnie więcej, mianowicie w chełmińskim 22%
i działdowskim 68%. Niemiecki nclzial w lasach wielkiej włas
ności jest w 10-ciu powiatach wybitnie, zwykle kilkakrotnie
większy aniżeli udział polskiej własności prywatnej; w 6-cin
powiatach wynosi od 15 -49%.
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~ajjaskrawiej mvydatnia siQ dominujące stanowisko Niemców w rozdziale ziem ornych i t. p. pól wielkiej własności.
\\' 5-ciu po,\·iatacl1 mają ?\iemcy od 51 --69% tej kategorji
obszarów, \\' -1--ech powiatach od 44-50%, w jednym powiecie
35%, a w 4-cch 31%. ~ajniższy udział niemiecki wynosi 27%
(\\'ąbrzeskie), wzglrdnie około 30% (Tucholskie i Chojnickie).
Polska wlasno;ć prywatna jest wyraźnie mniejsza. Biorąc województ\rn ogólnie, osi~ga ona 3-1-%, gdy niemiecka 43%. Biorąc
powiatami tylko, w clwc'Jch powiatacli zajmuje nieco ponad
połowę ornego i t. p. p<'ll (Tucholskie 55%, Działdowskie 51%),
a \\. dwu prawie polow~ (Chojnickie i Lubawskie). \\' 3-ech
powiatach - w~ibrzec.;ki, brodnicki i tond1ski - zajmuje polska
własność prawatna 45-48% z rćJI i t. p. pól wielkiej \vłasnośri.
Pozostałe powiaty wykazują już znacznie niższy procent; mianowicie chclmi1':ski 36%, 4 najwięcej północne 30-32%, tczewski 24%, grudzi;iclzki i s<;polei'1ski 18%, a świecki tylko 15~ 0 •
Fiskus partycypuje w rolnym i t. p. obszarze raczej nadspodziewanie wysoko w powiecie grudziądzkim i świeckim, bo osi~ga
26%. Jego minimum udziału jest w SQpołe11skim - 5%, nastc,.:pnie
\\. ł1tbawskim i tucholskim - 8 i 9%. \\' pozostałych powiatach - rr-u - udział pa1\sh,·a w ornym i t. p. wynosi od 1319%. Organizacje komunalne i t. p. posiadają ornych i t. p.
pól w calem wojewóclzhYie 5°/4>, w poszczególnych zaś powiatach
od r¾ (Działdowskie) do r r¾ (Lubawskie).

\V/g wielkości gospodarstw. Szczcg<')łowa klasyfikacja gospodarstw rolnych po<l wzgl<,:dcm \\·iclkości, przedstawiona na tabelach 2 i 3, które podają rozdział wielkiej wła
sności pod wzgl<,;clem narodowościowym, wykazuje dla niejednego
nieoczekiwane fakty.
Biorąc sumarycznie gospodarstwa według ich liczby, polska
własność prywatna nieznacznie przewyższa niemiecką ,vlasność
we wielkiej ,,-Iasności, mimo że w ro-ciu powiatach ,vyp~1da
polskich gospodarshv wi<:ccj, i to zazwyczaj wyraźnie wiQcej.
l\lniej mamy polskich gospodarstw tylko w nachviśla{1skich powiatach, ,vyjąwszy tonui.ski, nastqmie w kościerskim, no i w sę
pol61skim. Bodaj dramatycznie, mógłby ktoś rzec, przedstawia
się sprawa, gdy bierzemy pod mvagQ gospodarstwa od 250 I -1-00 ha. Wi<,;ksze gospodarstwa polskie są właściwie tylko posiadło~ciami państ\\'owerni, zwykle bardzo wiclkicmi stosunkowo.
1
~ iem cy po:--iaclają gospodmst w ponad r 400 ha przeszło / 5 ilo~ci
gospoclarshv pa1i.shrnwych tej kategorji, gcly Polacy ledwo 1 / 15 .
Cospodarshrn znó,v mnicjsz~ jak 250 11a sc1, jeśli chodzi o polską wlasno~ć, nieproporcjonalnie liczniejsze aniżeli gospodarstwa wi\'ksze.
Zmiany \\. liczbie gospodarstw w klas:ich wi(,'.kszych i mniejszych niż 250 lia uspr~rn·ieclli\,·iaj:1 - co je~t widoczncrn w naszej
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tabeli - rozdzielenie gospod.arstw wielkiej własności na mniejsze
i większe niż 250 ha. Również odłączenie gospodarstw większych
od gospodarstw mniejszych niż r 400 ha, jak i wprowadzenie klasy
obejmującej gospodarstwa 950-1 400 ha w przeciwie11stwie do
klas niższych, mających regularne granice wielkości, jest usprawiedli,vione zmianami częstotliwości gospodarstw danej wielkości
- rzecz, na którą ;:rntor zwrócił szczególną uwagę w swoich
badaniach. I tak, począwszy mniej więcej od gospodarstw 950 ha,
liczba gospodarstw większych maleje nieregularnie, lecz się one
powtarzają cło wielkości r 400 ha; natomiast powyżej 1 400 ha
gospodarstwa poszczególnych wielkości znajdujemy jedynie sporadycznie.
Badając sprawę powiatami, polskie gospodarstwa prywatne
od 250-1 400 ha są częstsze, niżeli niemieckie, jedynie w powiatach wschodnich, nie przylegających do Wisły, oraz w toru11skim, chojnickim i tucholskim. Należy jednak podkreślić, że
r/)żnice te na korzyść polskiej własności prywatnej są małe,
w przeciwie1\stwie do różnic w pozostałych powiatach, gdzie
różnice liczby niemieckich gospodarstw ocl 250-1 400 ha vv stosrn1ku do polskich są zwykle bardzo silne na korzyść niemiecką,
do tego nawet stopnia, że w 7-min powiatach liczba gospodarstw
niemieckich tej wielkości przewyższa polskie gospodarstwa tejże
wielkości wszelkiego typu, a wiQc brane łącznie gospodarstwa
pry\vatne, iK1r1stwowe i publiczne.
Rozpatrując gospodarstwa według wielkości, stwierdzamy,
że w vvojewództwie branem jako całość Polacy mają przewagę
nad Niemcami tylko w gospodarstwach poniżej 250 ha. :Xiemcy
g<'m1ją nad wszelką polską własnością, a ,viQc nad gospodarstwami polskierni prywatncmi, pa11stwowcmi i publiczncmi,
w gospodarstwach od 350---t-50 ha i od 750-1 400 ha. Podkreślić należy, że im wyższa klasa wielkościowa, tern ,vlasność
niemiecka jest czQstsza w poró,vnanin z własnością polską.
Zmiana następuje dopiero w gospoclarshvach ponad r 400 ha, lecz
to <llatcgo jedynie, że pafr„two występuje jako obszarnik.
Potwierdzenie powyższego znajdujemy i w tab. 3, która
zestawia powiatami niemiecką i ogólnie polską ilość gospodarstw
sklasyfikowanych wedlng wielkości. W pow. sępolei'1skim,
świeckim i tczewskim góruje liczba gospodarstw niemieckich
nawet w klasie ocl 100 do 150 ha, w ostatnim powiecie ró,rnież
w klasie od 150-250 ha. \V klasach gospodarstw od 250-1 400
ha jest 49 przypadków na ogólną ich liczbQ 128, że ilość gospodarstw niemieckich w porównaniu z ogólną liczbą gospocla1stw
polskich w tej samej klasie jest wiQksza, a w 20 przypadkach
rc'l\vna. Najniekorzystniej dla polskości przedstawia siQ sprawa
w pow. sępoleńskim, tczewskim i świeckim, następnie w trzech
powiatach północnych.

3. W a r t o ś ć n a t u r a 1n a g o s p o d a r s t w p o 1s k i c h a n i e-

m ie ck ich

Przypatrzmy się teraz stano\visku niemieckiej własności
w porównaniu z polską potl wzglętlem jakości obszarów. Odpowiedź znajdujemy w tabeli 4, która podaje średnią wysoko~ć
prze<l\vojennego podatku katastralnego na r ha majątków polskich a niemieckich o tym samym procencie, jaki przypada na
role i łąki z całego obszaru nujątku. Pozwalając nam na wnioskowanie tylko w przybliżeniu, przecież cyfry tabeli stwierdzają
ten ważki fakt, że naogół gospodarstwa niemieckie są uwarunkowane korzystniej znacznie, a to albo przez lepszą jakość gleby,
(co widzimy z wyższego dochodu z hektara na majątkach niemieckich w por6wnaniu z polskicmi przy tym samym procencie
ilości ornego, łąk i t. p. w stosunku do całości gospodarstwa),
albo też \,·yższym procentem 1,icmi ornr~j, łąk i t. p., co znacznie
częściej zachodzi w go.;;podarstwach niemieckich niżeli polskich.
Co cktyczy ostatniego, dowótl jaskrawy mamy w następujących
cyhc1ch. \V port>wnaniu z liczbą go:-;poclarstw polskich wszelkiej kategorji własno~ci, a więc prywatnych, pa11stwowych i publicznych, ilo~,5 gospodarstw niemieckich wynosi 60%. \V naszych
obliczeniach podatku katastralnego mieliśmy mniejszą liczbę
gospodarstw, tak że trzeba brać pod uwagę raczej tylko 55%.
Tymczasem stosunek ilościowy gospodarstw niemieckich <lo gospodarstw polskich, branych ogólnie, \vedłng ilo;ci ornego, łąk
i t. p. \V porównaniu z całym majzitkiem, wynosi:

I

Powierzchnia ornego itp.
,\.%%do całości obszaru <J<J/IOo <)<1/8 <J3/5 90/2 85/0 Hoj.+ 75/9 70/.+ 115/9
Liczba gospod. niemiet k.
,\. ¼ ¼ do pobk. og{,km

.+~1

Powierzchnia ornego itp.
w%% do całości obszaru (io/ .+
Liczba gospocl. nicmieck.
w ¼¼do polsk. og()krn

155/<1

I

,oo

50/4 45/9 40/4 30/9 20/9

20

23

29

2.,

I.)

10/q - I O

I

3

5

Gospodarstwa niemieckie \vynoszą w stosunku do polskich

(>6% dla majątkó\v mających ornego, łąk i t. p. ponad 60%
z obszaru majątku, a tylko 16% dla gospo(brstw poniżej 55%
ornego, łąk i t. p.
Następny dowód korzystniej:-;zcj sytuacji gospodarst\v niemieckich: powiat o go:-;potlar:-;twach przeciętnie najlepszych (vv·ysokość dochoclu gruntowego z hektara), tcze\vski, mający i:-;totnie
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dochód u Niemców niż u Polaków, ma też najsilniejszą
niemieckiej wielki~j \\~lasr:ości. Korzystniej~zą_ jakość
przyrodzoną gospodarstw mem1eck1ch wskazuJe wyb1tme nam
i to, że ich dochód katastralny przewyższa dochód na mająt
kach polskich najczt;ściej i najsilniej w gospodarstwach, w których
na orne i łąki przypada ponad 70%.
wyższy

przewagę

4.

S p e c j a 1i z a c j a h o d o w 1a n a i u p r z e m y s ł o w i e n i e
gospodarstw polskich a niemieckich

Bardzo ciekawe fakty i ważne \Vnioski otrzymujemy z tabel
5, 6 i 7, które przedstawiają ilość gospodarstw i stopie11, wzglQdnie ilość specjalizacji hodowlanej oraz zakładów przemysłowych,
również rodzaj hodowli i uprzemysłowienia. Z tabel tych wynika
wyższość niemieckiej wielkiej własności w porównaniu do polskiej
ze względu tak na ilość, jak i rodzaj hodowli i uprzemysłowienia, a także ze wzglczdn na ilość zakładów hodowlanych
czy przemysłowych na tern samem gospodarstwie. Do,vodem
najoczywistszym jest już sama liczba gospodarstw, wykazująca
liczbQ zakładów przemysłowych gospodarstw uprzemysłowionych,
a przeclewszystkiem gospodarstw wykazujących i specjalizację
hodowlaną i uprzemysłowienie (tab. 5). \V stosunku do liczby
gospodarstw polskich hodowlanych i uprzemysłowionych, podanych w „Księdze Adresowej Gospodarstw l<.olnych Woj. Pomorskiego", takichże gospodarstw niemieckich jest 71%. Wielkość
gospodarstw odgrywa tutaj pewną rolę, lecz do pewnego tylko
stopnia. Dowodem tego są dane w tab. 6 i 7. \Vynika z danych
tamże, że niemieckie gospodarstwa są raczej mniejsze, aniżeli
polskie tego samego stopnia uprzemysłowienia i hodowl'i.. Podkreślić też należy, że najsilniejszą przewagę wykazują Niemcy
nie w kategorji gospodarstw tylko hodowlanych, ani tylko przemysłowych, lecz w kategorji gospodarstw i hodowlanych i przew ilości zamysłowych, oraz - co jest jeszcze ważniejsze kładów hodowli i przemysłu. Jeżeli bierzemy pod uwagę rodzaje
hodowli czy przemysłu (tab. 7), wyższość niemieckiej wielkiej
własności jest niewątpliwa co do racjonalności i samej liczby.
5. W n i o s ki n ie k t ó r e
Jeśli chodzi o narodowościowy punkt widzenia, to polska
wielka własność ziemska na Pomorzu w porównaniu z niemiecką
przedstawia się jako stosunkowo bardzo słaba ilością ziemi i gospodarstw, jako upośledzona jakością ziemi i ilością ornego,
łąk i t. p., ponadto ujemnie ilością zakładów specjalizacji hodowlanej i zakładów przemysłowych, a przeclewszystkiem intensywnością i racjonalno~cią tej specjalizacji i uprzemysłowienia, rozpatrywanych ilością i rodzajem zakładów.
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Biorąc powiatami, niemiecka wielka własność
stępuje wszędzie na Pomorzu, najsłabszą będąc

zicm::;ka wyw powiatac~i
centralnych, znanych z zalesienia, oraz w Toruiiskiem. \V poró,vnaniu z polskiemi gospodarstwami prywat nem i, liczonemi
ilością jednostek gospodarczych, w wielu powiatach są gospodarstwa niemieckie liczniejsze niżeli polskie, oprócz połaci leżą
cych na wschód od doliny \\'isly i na pMnocy ora„ w krainie
Borów Tucholskich, prawie zaś wszędzie liczniejsze jeżeli chodzi
o wiQksze gospodarstwa.
\V każdym powiecie niemiecka wielka ,vlasność jest zazwyczaj z natury wartościowsza aniżeli polska, wyjąwszy powiaty
na wschód od doliny Wisły, zwlast:cza brodnicki i dzialclmvski,
ponadto toru11ski i oba powiaty północne. Jest rzeczą charakterystyczną, że gdzie występuje własność niemiecka liczniej, tam
też częściej są niernicckicmi gospodarstwa z natury \\ artościowsze.
Podkre~lić należy

i ten znamienny szczegół, że częstotliwość
specjalizacji hodowlanej i uprzemysłowienia gospodarstw wielkiej
własności jest związana nietyle z częstotliwością występmvania
gospodarstw polskich a niemieckich, ile z jakości.-i naturalną
gruntów oraz z położeniem powiatu (ważncm np. w wypadku
położenia nadwiśla11skiego i nadmorskiego).
Jakkolwiek słabsi są Polacy w ilości majątków i ich wielkości jak i jakości, to przecież zaznacza się wyraźnie polski wysiłek
tworzenia możliwie wszędzie zakładów specjalnej hodO\di czy
przemysłu, przyczem polska energja objawia niemniejszą siłę niż
niemiecka, zwłaszcza jeśli porównamy gospodarstwa pobkie
i niemieckie poniżf'j I 400 ha.
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Tabela 1. Wielka własność rolna (gospodarstwa od 100 ha wzwyż) na Pomorzu pod względem
obszaru, użytkowania i przynależności
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18G Tabela 2. Liczba wielkich gospodarstw rolnych na Pomorzu
a) według przYnależności
-

- --

-

od
Powiaty

IOO

ha

I pub!.
'
sunia Ipanstw,:
1

l\Iorski.
Kartuski

100
87

17

Kościerski

78
72
147

5
13

Starogardzki
Chojnick_i
Tucholski

()

34

4
7
8
5
7

32

37
23

2
2

3

9

I

3

l

16
I4

13

TI

7

23
30
38

4G
32
29

22
20
18

5
17
23

8
8

IO

2()
42
45
H

r5
22

IO

14

IO

13
17
13
12

r,

I I

()

2

(,

I2

rGG

,,, 1

b)

57'

l (i

2r

I

506

7

r

-

7

I

5

I

12

I

JO

3

ó

-

I

6

4

3
4

I

4
22

według wielkości

4 1>5

I2

302
145

25
2r

100

15

82

(1

5<>

I I

38

y;

I

I paóstwowc I pu uliczne I ni e mi eckie
65
27
13
2
3

8
5
2

155
92
58
45
4(>
27

p olsk.
224
158
53
38
27
2I

rG

r3

I()

Il
I(>

23
41
7"

I

q
23

60

I I

357

16G

114

J

50 G

7
3
57 I

- -suma
40
22
29
23
40
l 5
14

s

I

p r ywatn<·

suma

100r50
150- 250
25035o
35°45°
450- 55o
()_50
55o65075°
750- 850
850- 950
950-1.ioo
1400

·I

l

I

61

I~ azem

I

7
24

27
25

Działdowski

I

9

7I
48

84
7(,

Ob:;zar ". ha

17
r3
12
5

I(>

(,2

I

I

33

\\'ą brzeski
B r odnicki
Lubawski

357

7

I

8

98
82
8-)

1

l

5

20
20

IG

lpaństw,I

13
3

IO

129
92

I

2()

Jlll hl.

19
17

33

Tczewski.

Pomocze . . ·

31

I

IO

I

.

prywatne
niem. I poi.

34

51

Toruński

- - --

96
24

Sępole11ski

Grudziądzki

prywatne
poi. I rn e nl.
44
4G

9
6

Chełmió.ski

250-qoo ha

5
4

5r

Świecki

I

-

-

-

\\"Z\\"Y ż

47
37
40
48
50
29
4()
28
23

Tabela 3. Liczba sklasyfikowanych
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według wielkości

wielkiej

własności

polskich a niemieckich gospodarstw rolnych

na Pomorzu

Gospodarstwa
l'owiaty

o

(w

wielkości

ha)

,oo-1•50-1250-1350- 1450- 1550-1650--1750-1850--j950-1>,
400
-150 -250 -350 -+so -550 -650 -750 -850 -950
400
-1

1

l\lorski

22

p

17
8

11

Kartuski

p

20

27
8

Il

h:ościcrski

p

[

(,

Starogardzki .

p

17

Chojnicki

p

49

p

JO

p

()

18

Il

Tczc,,·ski

p

22
28

Il

Świecki

12

p
p

12

IO

4

11

Torui1ski

p

I I

6

p

Brodnicki

p

2

Lubawski

p

24
I

Działdowski

p

17

Pomorze

p

JOI

pa11stwowe
pn bliczne

IZ

1,5

3
4

5
2

3

2

25
27

p
n -

ozn.
ozu.

2
4
3

I

2

2

3

I

2

3

l

r

3
I

3

2

I

r

I

[

2
3

l

I

2

2

2

I

I

ó

2

3

22

2
I

I

,,·lasność polską

II

5

I

I

I

rS
14

2

2

I

9

19

8

ogólnie

niemiecką

17
16

27

5
I

I

15

2

I

2

32

4

2

2

46

2

I

I

4

3

I

ro

2

..2

2

[

2
2

3

I

4

2

45

,,·lasność

2

2

2

3

I

[

3

3

36

55
58

I

I

I

4

2

I

4
7

2

4

3

2[
13

I

[

2

3

2

I

87

6

I

I

7

8

I

I

3

4

I

4

5

4

2

3

5

92

5

I

5

3
4

9

7

210

155

11

I

r

2

8

5

3

2

4

I

7

I

4
I

4

7

7
q

n

2

5

3

3

2

r

ó

4

5

4

2

T

5

5

18

Il

I

7

14

19
1l

4

2

4

I

4

2

2

I I

12

14
n

l

5

5

I

2
2

I

3

I

2

l

2

r

3

7
9

Il

\\'ąbrzeski

8

I (i

l

I
l

2

4

3

I

2
4
I

I

I

I

I

4

2

2

7

8

r

3

3

15

2
I

4

ó

14

12

20

p

3

2

3

I

4

13

11

Chelmd1sk1

2
5

IO

Il

Grudzi<tdzki

IO

IO

4

2

6

l

2

3

4

l

7
2

5
(i

(>

Il

Srpolci'1 ski .

28

I(,

Il

Tucholski

2

15
5

I

3

I

I

7
()

2

4
I

5

I

I

2

3

IO

Il

2

5

I I

Il

I

7

9

4

I

64
23

I I

I

60

I

I

Tabela 4.

polskich a niemieckich gospodarstw od 100 ha

Przeciętna wartość

z
Powiaty
C)<j--WO

l\Iorski

p

Kartuski

Kościerski

p

Chojnicki

p

Tucholski

p

(), 7

3,2
7,7*

Jl

7,2

4,7

1 t. p. procent

1

7

7,3
I,-}

4

2,7
3,<J*

l),j

8,

4,·'t

I

2,6
5,4
5,G*
4,5
I ,8*
-L 2
6,4

5,l

5,-t . -1 3
l>,2i
2
4,·ł

8,6
1,8

4,2
6,<>*
ó,2*
3,4
(), l *
0,3
5,()
5,3
7,4
3,9
8,2
5,(>
3,(>
7,6
7
12,4
7,9
12, 7*
8,1*
7,2
7,!>
13,2
7,4
2
I ,5
3,2
4, l
7
Ó,2
6,8*
10,9
7,2
5,(>
7,8
G,<)
6,C)
G,5*
r,,CJ*
7,5 *
8 , )4,8
G,8
3,3*
4,4
5, 7*
10,3 *
4,4 *
7
8,8*
G,3
5,3
4,7
3,3*
7, l
7, 1
5,5

I

2,7
I

Il

7,2

12

2,<)

l

Jl

IP

4,8

Jl

p

Starogardzki

Sępoleński

7,4
(),8

p

łąki

wzwyż

I 96-98193-95190---92 I85-89180---84 i75-79170---74165-69

l

Lł,

przypada na orne,

całego majątku

(J,3

Jl

lo8

8,6
Il

Jl

10,3
7,4
7,7

3
4,6

G,2

8,81

4,9
4
2,5
2,(>*
3,4 *
4,3 *

1

Tczewski

p
Jl

Świecki

p
Jl

r2,8
19,4
8,7
9,.5

I

g*
r5,2
1G,3
9,G*
l 2,3 *
19,4
6
ó,4
5,8
7,4
9,6
8,9
4,4
8, I
I

12*

()

7,4

10,2*
10,5

q

8,.i

8,9

5,1*
4,5

.5,GI

I

Grudziądzki

p

Chełmiński

p

Toruński

p

Wąbrzeski

p

/13,2
1(,,8
14,5*
14,5
15,9
5,6*
I_:;,<)
16,.5
14, l
n
16,9
14,0
lf,3
18,j
I 6,2
jr3,5
r7,7
17
6*
1 4,9*
rG,G
15,G
11
17,4
9,3
7,3
14,8*
q,7
8,7
I 3,4
l l ,8*
q,5*
q
I 3,8
Il
lO, l

.

Bro dnicki

p
11

L uba wski

p
n

Działdo wski

p
n

Il

I

2, l *

8,3*
9,6*
I4
IO, I*
I I,8*
13,3*
I I, 7*
7,4
10,9*
8,5*
2,.5 *
7,2
I I, l

9,6

,3

I,5

3.5'1

I

ozn.
p
n - ozn.

*} Liczba z

I

I

[ l ,5
10,7
14,.5*
8,2
8,6*
I0,2
5,c)
5, I
5,4
6,9
IJ,9
7,7
7
IO,<)*
6,4,
5,7
3,5
5,8
I I ,9
9,5
3,5* I
5,2
G,4
6,4
5,6
4,3* I 3,8
4,3
.5,7
3,()
3,9*
4,(>
6,7
5,2 31 3,8
I 4,9
3,7
.5, I
4
<"i,8
3, 8 1

[ 1,2
li

gwiazdką

nie jest

7, l *

4,8

3,.'i*

3,9

3,r, *

własność polską ogólnie
niemiecką

własność

oznacza

pojedyńczy

13,4 *

4,2

I

średnią, gdyż

15,8
l I ,6*
5,9
8,5

przypadek

18:) -

według

Pomorzu

na

(przedwojennego,

katastralnego

dochodu

czystego

w mk. ha)

-

-

z

majątku

całego

łąki

przypada na orne

i t. p. procent
Powiaty

60/641

55/59

2,8
3,8*
6,2*

I

50/541 45/49

I

3ol39

I

20/29

5,8

10/19

I

I

-IO

I

2,7

4,5
4,5*

I

40/44

5,4
I ,4 *

p
1,4

4
2,,ł *

2*

p

3,2*
3,()

3,8

2,(,

I

1,4

,8

0,4

5,5*
I

2, I

6,6

I

o,6
l>,7*
1,5

1,2

Jl

1,3

o,8

I, l

0,9

2,9

3,8*

4,3*

0,9

6,2*

p

Chojnicki

p

Tucholski
n

2,r*

3,7*
4,3*

7*

2,

I*

p

3, 7*

7,2 *

4, l *

p

8,3*

Tczewski

n
8,7

4,9*
3,7

u, I

7,3*

Sc,:pnlcrbki
Il

l

7, I
8,7*
3*

Starogardzki

l'
n

4,2

3*

E:ościerski

]>
Jl

5,2
I,

J~artuski
Il

4,6*,
2

l\forski
Jl

I,

7

p

r ,2

Świecki

Il

I

12,8*
1 3,7*
9,3*

G,3*

8,5

0,3*
5,7*

2,5*

9,5*
4 ,3•

3, I*

1, I*

4,G
I,(>*

7,2*

4,7*
G,7*
2,4 *

4,9*

p

Grudziądzki
' Il

19, 1 *
5,(>*

IO,6

3,3 *
2,5*

9, I*

Chełmiński

Jl

n

I

r,9

p

Tormiskr

.

n

p

2,7*

\\'ąbrzeski

n
2,0*

0,9*

2,2

1, I

5,0*
I ,5 *

3,2*

p

Brodnicki
n

2,9*

p

J,ubawsk1
n

2,3*

ó

2,2*

5,5*

3,9

I

I

p
n -

ozn.
ozn.

własność polską ogólnie
własność niemiecką

p

l >zialdowski
n

Tabela 5. Polska a niemiecka wielka
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własność hodowlana
liczby gospodarstw

Liczb a

Powia ty

l\f orski

tylko hodowla

p

ogr'ilnie

/>r zakł.

4

2

n

Kartusk i

ogr'ilniP-1

(j

p

Starogar dzki

p

Chojnick i

p

Tucholsk i

p

Sępoleński

p

9

n
n
n

2

p

l

ro

,

7

,-;

oruński

p

p

B rodnie ki

p

,u ba wski

p

5

3

2

I

p
n -

20
16
20

2

8

4

(J

l

20
r5
15

13
6

1

r9

9

ro

I

5

,;

6

6

ro

I

3

5
2
2

3

IZ

43

l

ozn. własność polsk,t ogólnie
ozn. własność nicmieck ,1
(hrak cukrown i)

6

.3 8

9

29

.'i

Go

2

T

I

s

()

I

J

(i9

88

23

22

I

4

1

I I

I

3
I>

I

5

20

5

]

49

)

I

I

89
n

7

Il

•)

2

p

J

I

l

I

:2

I

3

.5

3

3

p

4

3

I

I

5
I

11

p omorze

6

3

I

IO
ll

2

3

5
5

Jl

1>zialclow ski

8

2

<J
Jl

(i

3

7

9

·J

2

5

•)

3
r5

li

\ \'ą brzeski

l

7
8

2

I

8

li

2

<)

Jl

1

I

9

[2

4

Jl

p

I

IZ

p

C'hcłmiński

4

2

'2

Jl

G rudz1ądzk1

2

I

2

12

I

I

I

,;

12
3

J

IO

2

I

9

2

IO

I

6

(j

5

n

Świecki

2

I

p

3
l

I

2

3

n
T czewski

TI

7

l

]

J

I

3
r

7

2

2

4

13

4

5

5

I

I

3

Ogólnie

I4

I

I

3

·J

3
Jl

ho,lowlo i pc,emysl

2

według

I

I

zakł./>2zakł. ogól nie >3za kł.

ó

6

n
Kościerski

5

5

I

I

na Pomorzu

gospo darstw

tylko przcm ysl

()

3

p

I

przemysłowa

215
21

152

-

własność

Tabela 6. Polska a niemiecka wielka
w y ka z u j

1)

ą

c y c h p ew n
jedynie

ą

rn1 -

zakłady

według

na Pomorzu
ę

sp e c j al i z ac j

liczby gospodarstw

h od o w I i t y l k o

w

Hodowla
\\'ielkość

gospodarstw

l

a

J00---150 ha

p

,,

I p

350-450 ,,

p

,,

p

250-3.50

n

>

1

1

2

1

l

2

I

I

2

1

6

2
I
I

T

I

9

5

]

I

5
I

I

3

l

2

4

2

3

5

6

3

3
1

3
I

2

n

ą

I

2

]

l

I

.p

Przemysł-

568/9

p

Liczba zaklacló,v

6

188

Liczba
gospodarstw

2692/2

23
8

9

(>07/ r

683/2

757/8
SJ(i/1

n

4

2549/1

89.5/2

901/1

Jl

II

1243/1

924/2

263.5/1

p

h

+

I 843/1

872/3

p

a

9
l

7011/5

n

h

974/8

99<)/7

p

a

:1

I

()88/9
()Oj/ 1 2

11

2

3

I

I

109

n
h

5

2

49 I 9 I 7 I 2 I 3 I I II 8
1'>9 30 I 1 10 I ó I I 2 2 43
D 1 29
2
5
4
I
8
49
1
s p e c j a I i z a c .i ę h o <l o w I a n ;-i i z a k ł a <l y p r z ,, m y s l o w e

c y c h

p

a

ziC'm iopłody

5
I

Jl

p

3

tylko

13
1

4

1
I

7
I

I

4

4

I

2

3
12

I

I

3

2
1

7
7

8
8

I

I

5

2

5

.5

....

14

I

II

9

~

IO

J

2

[0

7
I

7

3

Kierunek
gospodarki

3

9

il)

N

I

7

16

I

2
()

8
2

3

I2

3

3
1

2

n

raze1n
2) w y ka z u j

]

l

,-<

]+ I

3

l

4

5

5

2

7
(j

rg

6

2

I

p

8

I

2

I

~

8

p

''
95° ,,

~1

.:::~-~ C.

1

2

3

p

850-950

1°

b

I

N

)

3

n

''

I

I

r3

n
750-8.50

a

C)

2

]

3

5

p

,,

650-750

I

b

s

== ę.f_

I
I

n

n

,,

I

a

0

2

I I

n
550-650

I

b

3

n
450-550

+

2

zakładów

Liczba

6

Ip

,,

150-2.50

I

Prze m ysł

zakładów

Liczba

Iu b

przemysłowe

I

4
4

3(JO/ J

2

740/1

4

p

I

n
p

114<>/ I

(>93/ 3
Jl

1

50G/C>

330/11

7

60

a oznacza. tylko hodowlę z,vierz,1t
b również i specjalizacji,; pewną w uprawie ziemiopłodów
p
własność polską ogólnie
n-·
,,
,,
nie1niecką
Pierwsza liczba w tab. 2) oznacza wielkość średnią gospodarstwa w ha, a druga po kresce
Uwag a:

liczbę

gospodarstw.

Tabela 7. Poszczególne rodzaje hodowli i

19~ przemysłu

polskiej a niemieckiej na Pomorzu
ilości

ogólnie i

gospodarki

ogólni e

I1

hodo,Yla
i przemysł

IP

konie

p

bydło

p
p

0\YCC

18

świnie

n
ziemiopłody

.

p

-;

p

6

p

22

p

2
,;

n

29

6

2

4

125

p -

ozu.

własność polską

n -

ozn.

własność

4

ogólnie

niemiecką

104

.!7

3

2
I I I

~)

15

25

3

539

12 8

'i

5
5

14
IO

132

(,

2
I

104

(7
4

3

380

21

3

2

236

28

2

7

5

10(1

I .J

IO

3

103

I 18

r2

l

123

75

8

6

4

22

p

4

563

3<1

7<,

r7

2
2 43

105

~6

7

48

I

9

ro

p

3H
_51>

k
4

29

4

I I

11

cegielnie

.w

2

123

33

15

24

17

27

Jl

tartaki

s

160

.52
3

3
16

32

17

Il

inne roln.

38

8

15

Il

młyny

7

I

18

30

Jl

Il

mleczarnie

G

zakł.

107

33

3

I

IOI

.55

5

r

5

n

gorzelni('

I2

\>

ha

r

Jl

raze m

tylko
r za<
I ł a <l

18

8

5

20

20

r8

l3

n

14

7

15

n ajmniejsze gospodarstwo
tyl ko hod o wli
wzgl. prze m ysłu

gospodarstw

23

32
Il

ogólnie

zakład

13

Il

.I

tylko

I i , z ba

zakładów

liczby

tych na gospodarstwie

tylko hodowla
wzgl. przemysł
Kierunek

własności

w gospodarstwach wielkiej

według

2
2
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SPRAWO ZDANIA Z DZIAŁALNOSCI NAUKOWEJ
W DZIEDZINIE POMORZOZNA WSTWA
W LATACH 1933 i 1934
J6

ze f Bien i as z : Przegląd działalności naukowej instytucyj i osób
biorących udział w badaniach pomorzoznawczy ch.

Sprawozdania z p r ac naukowych na temat Pomorza, nadesłane przez
instytucje i towarzystwa naukowe oraz poszczególne osoby.
Działalność Instytutu Bałtyckiego w latach 1933 i 1934.

Stan posiad. 2ir111i.

11.

13

JÓZEF RIENU.SZ

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
INSTYTUCYJ I OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ
W BADANIACH POMORZOZNAWCZYCH
(l{cfrrat wygłoszony w CZ\'.ŚCI sprawozdawczej IV :Kankowego
Zjazdu Pomorzoznawczego).

Obecne zestawienie, ułożone na podstawie spra\rnzdań nado Instytutu Bałtyckiego do dn. 30 października
1934 r., ma zobrazować stan naszego dorobku naukowego w zakresie bacla11 pomorzoznawczych w okresie ostatnich dwóch lat.

desłanych

1. Bibljografja i Bibljofilstwo
Działalno~ć

naukową bibljofilów pomorskich skupia Towarzystwo Bibljofilów im. Lelewela w Toruniu, które ma główniP
na celu krzewienie zamiłowania do książki i współdziałania
w podniesieniu jej poziomu estetycznego. Z wydawnictw drukowanych Towarzystwa należy przedewszystkiem wymienić Z. B at owskiego: ,,Wizerunki Kopernika" z 18 ilustracjami.
Kilka prac z tego zakresu ogłosił również dyrektor Z. M o ca rs ki, wśród których należy wymienić: 1) ,,Nieznany ex-libris
Gizewjusza", w księdze zbiorowej K. C . . Mrongowjusz, Gdańsk
1933, oraz 2) ,,Książka w Toruniu do roku 1793" w pracy zbiorowej Dzieje Toruni'.a, Tonu'i 1933.
\V zakresie bibljografji Instytut Bałtycki przygotowuje do
druku zapowiadane wydawnictwo Stefana Wierczyńskiego:
Bibljografia Pomorska za lata I9I8-I932, którego rękopis
zawiera 16.000 pozycyj, zgrupowanych w 19-tu działach. W Instytucie Bałtyckim opracowuje się również bibljografję pomorską bieżącą, począwszy od roku 1933.
~~

2. F i 1 o 1 o g j a
językoznawstwa i filologji nad północno
zachodnią Słowiai'1szczyzną i Pomorzem skupia głównie Instytut

Badania z zakresu

Zachoclnio-Slowiaóski przy Uniwersytecie Poznanskirn. Szereg
rozpraw z tego zakresu zostało umieszczonych w organie tego
Instytutu Slavz:a Occidentalis w tomie XI i XII. Są to rozprawy o charakterze przyczynkowym, jak L. Koc ze go
13*
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,,Źddta staro-nordyjskie do dziejów Słowian", tegoż aut0ra:
„Związki małżehskie Piastów ze Skandynawami", ,,Sklawanja
Adama Bremeńskiego", l\I. Rud n icki ego „Nowe uwagi
o zasiedzeniu Słowian w dorzeczach Wisły i Odry" i t. d.
Z większych prac wydal Instytut Zachodnia-Słowiański,
zesz. 3 i 4 „Gramatyki Pomorskiej" dr. F. Lorentz a oraz
rozpoczął druk rozprawy L. Z ab rock ie go p. t. ,,Gwara
Borów Tucholskich", cz. [, gdzie autor zajął się badaniem granicy
g,varowej między Borowiakami, Kaszubami i Kociewiem. Rozprawa ta jest owocem ba.dall terenowych, przeprowadzonych
na Pomorzu przy pom0~y finansowej Instytutu Bałtyckiego.
\Vreszcie w wydawnictwach Instytutu Bałtyckiego niedawno
się u\:: Lnła cenna rozprawa prof. T. Le hr - Spław i 11 ski ego „O m,r1,~ ::: nch Słowian nadbałtyckich" w pracy zbiorowej:
Kaszubi. Knltztra lwlowa, i języli, Torull 1934.

3. A r c h e o 1o g j a i P r e h i s t o r j a

Badania prehistoryczne, któremi objęto znaczną część Pomorza (pow. tucholski, torui1ski, grudziądzki, świecki, kartuski,
morski, chojnicki i wąbrzeski), prowadził prof. J. K o s t r z e wski oraz jego uczeh J. De 1 e k ta, kustosz działu prehistorycznego Muzeum ~Iiejskiego w Toruniu, doniedawna pracownik
Instytutu Bałtyckiego. Wykopaliska prowadzono z zasiłkiem
Funduszu Kultury ~arodowej, jak też i>omorskiego Samorządu
Wojewó :llkiego i bezpośrednio przez Instytut Bałtycki. \Vyk0p tliska te cl 1:;t:irczyły ciekawych odkryć (osady wczesnohistoryc:rn2! w Z:1lnie i Stężycy, przeszło 20 grobów, oraz cmentarr, n'<:·) ,, łu ~ y~kie" z I V okr.:!.su hronzu w Gr(>clku w pow. świec
kim) . \V -,1,;lkie w/<·1p:1.liska z terenu Pomorza zostały pomie:;zc:z')n~ w d1,iale prehistorycznym ~Iuzcum ::\Iiejskiego w Toruniu.
Prof. Kostrze wski wydał szereg prac i rozpraw z zakr~su prehistorji i archeologji, w kt6rych zostały także omówione
rewltaty wykopilisk pom0rskich. Z ważniejszych jego prac należy wymienić „Le role <le la Vistule dans la prehistoire cle Ja Polo5n~", L'l P olo,;n;:! all VII-me C0 ri~res International <les sciences
historique;;, Varsovie 1933, ,,Dwa cmentarzyska kultury pomorskiej: \ Varszkowo pow. morski i D~Lówko pow. wyrzyski". ,,Przyc:,, y:1 :!k <l) -,, q·,Ldri.icriia p cnv.-;tania kultury grobów skrzynkowych," (Wiadomości Archeologiczn~, Warszawa t. XII, 1934),
oraz przygoto ,vaną do druku pracę „ Pradzieje Pomorza" (wraz
z tłumaczeniem na język a ngiclski).
Wspomnieć tu trzeba także o pracy śp. dr. T. W ag i „Pomorze w czasach przedhistorycznych" oraz o zgromadzeniu
przez ks. dr. W. Lęg ę in.zw w.-,zystkich miejscowości z terenu
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Pomorza, które posiadają zabytki prehistoryczne, dla Słownika
Geograficznego Państwa Polskiego, którego program oraz stan
prac dotychczasowych nakreślił kap. St. Cz ar nec ki
w rozprawie p. t. ,,Dawny i nowy słownik geograficzny ziem
polskich", Warszawa 1934.
4. A n t r o p o I o g j a\ i E t n o g r a f j a

Badania antropologiczne na terenie Pomorza prowadzi
prof. K. St o ł y h w o, dyrektor Zakładu Antropologicznego U. J. vV okresie sprawozdawczym ukazała się praca
przygotowana ,v Zakładzie J 1 zez T. :M odrze wskiego
p. t. ,,Charakterystyka antropologiczna ludności Helu" ( Przegląd Antropologiczny T. VIII).
Obficiej przedstawia się dorobek naukowy w zakresie pomorskich badań etnograficznych. W ostatnich latach ukazało
się kilka podstawowych prac, jak ks. dr. W. Łęg i „Ziemia
malborska", Tonu'i 1933, dr. B. St e 1 mach owskiej Rok
obrzędowy na Pomorzu", Toru11 1933, dr. Fr. Lorentz a
„Zarys ctnografji kaszubskiej" oraz prof. A. Fi s c h er a
,,Kaszubi na tle etnografji polskiej"; ostatnie dwie prace ukazały się w większem wydawnictwie zbiorowem: Kaszubi. Kultura ludowa i języl?, Tonu'i 1934. Pozatem w druku znajduje
się praca L. Ka mi e 11 ski ego „Pieśni ludu pomorskiego'·.
W tym zakresie daje się w ostatnich czasach stwierdzić dosyć
znaczne o;i,ywienie badai1 naukowych; wszystkie wymienione
prace zostały uruchomione i sfinansowane przez Instytut Bał
tycki.
W ostatnim okresie zostalv uruchomione również •przez
Instytut Bałtycki badania ankietowe i terenowe w dziedzinie
etnografji Borów Tucholskich, przy udziale dr. B. N ag 1 a
i pod ogólnym kierunkiem prof. A. Fischer a.
głównie

5. Hist or ja

Historja przedstawia najbogatszy dział w zakresie badań
pomorskich i bałtyckich. Zainteresowanie daje się obserwować
we wszystkich niemal zakładach naukowych, jest tu zaangażo
wanych też najwiGcej pracmvników naukowych, wi~c i rezultaty
są najobfitsze.
Wydawnictwa

źródłowe

Bibljoteka Kórnicka przygotowuje do druku tom III Lites
ac res gestae inter Polonos ordz'nemque Cruciferorum w opracowaniu dr. J. Kar w as ińskiej. Rzecz ma objąć nieznaną
dotąd bliżej fazę zatargu o Pomorze za Władysława Jagiełły
po Grunwaldzie (dokumenty i tekst narracyjny).

o
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Fontes Tow. Naukm\·ego ,,. Toruniu 1933: ,,Źródła wojskowe do dziejów Pomorza w czasach Księstwa \Varszaw-skiego.
Część I." wydał dr. J St a s z ew ski. W druku znajdują
się ks.
Pa n s k ego „Dokumenty starostwa człuchowskiego"
oraz dr. K. Kaczmarczyk a „Najstarsza księga ławnicza
Starego Miasta Torunia (1363-1428)''. W rękopisie znajdują
się przygotowane przez L. K o c ~ego źródła do dziejów wojny
13-letniej (tom I), oraz tom II „Zródcl wojskowych do dziejów
Pomorza w czasach Księstwa \Varszawskiego'' J. Stasze wskiego.
\V przygotowaniu znajuuje się pomnikowe wyuawnictwo
źródeł historycznych do dziejó,v morskich Rzeczypospolitej pt.
Af onumenta Poloniae .1.1laritima, które w trzech tomach ma
objąć źródła do dziejów morskich od najuawniejszych czasów
do kobea panowania Władysława IV. Druk wszystkich tomów
przewidziany jest w ciągu roku 1935. Wydawnictwo powyższe
zostało zainicjowane przez Tmvarzystwo Przyjaciół Nauki i ~ztuki
w Gdańsku, a w opracowaniu jego biorą udział St. B od n i a k,
M. D r a g a n, L. K o c z y i K. L e p s z y.

Dzieje floty polskiej
\V związku z przygotowywancm wydawnicbvem źródeł
morskich pozostaje ożywienie badań nad dziejami floty polskiej.
Na tern polu gł<>wne zasługi należą si~ dwom badaczom, St.
B od n i a ko w i i K. Lepszemu. Z szeregu rozpraw, ogło
szonych przez nich, należy wymienić St. B od n i a ka „Plan
utworzenia portu w Pucku w r. 1561" (Kwart. Hist. t. 47), .. ~ obilitacja kapitanów straży morskiej na Sejmie Unji" (Roczn.
Gdański t. VI.), w druku „Losy flotylli Batorego w Elblągu",
K. Lepszego „Strażnicy morza Stefana Batorego" (Roczn.
Gdański t. VII.). Ostatni badacz zebrał materjal porównawczy
do przedstawienia sił Rzeczypospolitej na morzu w zestawieniu
z innemi państwami Europy Zachodniej, krajami bałtyckiemi
i skandynawskiemi w XVI i XVII wieku. Warto tu również
zaznaczyć, ze względu na nowość tematu, artykuł J. A. \Y i 1d er a p. t. ,,::\Iarszalek Trybunału Lite\\'skiego Franciszek Pił
sudski i jego plan portu pod Połągą". \V skazuje to na szeroki
zasiąg badań nauki polskiej nad przeszłością zagaclniei1 morskich.
Dzieje polskiej polityki

bałtyckiej

I na tern polu trzeba zanotować znaczne ożywienie. I tak
K. P i w ars ki wcale wyczerpująco przedstawił stosunek
Polski do kwestji bałtyckiej w drugiej połowie XYII wieku,
zwłaszcza za Jana III Sobieskiego. Z szeregu jego rozpraw
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w tym zakresie należy wymienić syntetycz ne ujęcie tego zagadnienia w publikacji „La Pologne et la question baltique
dansla deuxieme moitie du XVII siecle, Varsovie 1933", oraz „Polityka bałtycka Jana III w latach 1675-167 9", Cieszyn, 1932.
Na uko11.czeniu znajduje się również większa praca St. Bodn i a ka p. t.: ,,Sprawy bałtyckie Polski ostatniego Jagiellon a",
a K. Tyszko wski napisał rozprawę p. t. ,,Zygmun t III
i Gusta w Adolf w walce o Bałtyk". Całą zresztą literaturę polską,
poświQconą sprawie bałtyckiej w XVI i XVII wieku, omówił
K. Lepszy w Przeglądzie Historycznym Nr. 30, gdzie wysunął
odpowiedn ie dezyderat y, dotyczące tychże bada11 na przyszłość.
Z tym tematem łączą się również następujące publikacj e
Instytutu 13altyckiego, które się ukazały w okresie sprawozd awczym: W. Ko n op czyń ski ego „Kwestja bałtycka j[lko
zagadnien ie międzynarodowe", Toruń 1933, J. W i daj ewicza
,,Słowianie zachodni na Dałtyku", Toruń 1934, W. Ka mi en i c c k i e go „ Polska nad Bałtykiem", Tornń 1934, Fr. Buj a ka „ Kultury morskie i lądowe", Toruń 1934, oraz rozprawy Z. \V oj c i ech o wski e go „Rozwój terytorjal ny Prus
w stosunku do ziem macierzys tych Polski, Toruń 1933 i J.
Fe 1 d ma na „Antagon izm polsko-nie miecki w dziejach" , Tonu\ 1934.
Doniosłe znaczenie ze względu na historyczn e udokumen towanie praw Polski do Pomorza i Bałtyku posiada praca prof.
\V. Sobies kiego „Der Kampf urn die Ostsee, Lipsk 1933. •
Je::;t ona ważna, gdyż podaje kompletn e zestawien ie literatury
i źródeł drukowan ych, co jest znacznem ułatwieniem dla dalszych
bada 11 nad Pomorzem .
z 1 e J e Z a k o n u K r z y ż ac ki ego or a z Pr u s K r ó1 ew ski chi Książęcych
Zasługą ostatniego okresu jest rozszerzen ie badań także
na teren Prus Książęcych. Dziejami Prus Królewski ch zajęto
się przedewsz ystkiem z punktu widzenia ich stosunku do Korony
pod każdym względem. Badania tego stosunku w XVII wieku
mają przewagę dzięki pracom K. Pi w ars kiego, z których
można wymienić przedewsz ystkiem , ,Zwierzch nictwo Polski
nad Prusami w XVII wieku", (Pamiętnik V Zjazdu Historyków
Polskich w Warszawie). Dzieje Prus Wschodni ch znaj tlą oświe
tlenie w pracy tegoż autora o Prusach \V schodnich w latach
1621-177 2, która wejdzie w ramy przygotow ywanej przez Instytut Bałtycki wi~kszej monograf ji historyczn ej Prus Wschodni ch.
Warto zaznaczyć, że St. Bo dni a k przygotow uje rozprawę p. t. ,,Charakt erystyka opozycji pruskiej przeciw unji
i egzekucji praw". Dla zagaclnie11 pomorzoz nawczych jest rzeczą
bardzo ważną, że znajdzie tu uwzględnienie problem narodoI)

-

200-

wo3c10wy przed rokiem 1569. Szereg artykułów, dotyczących
dziejami Prus Królews:dch i Ksią.żęcych,
pomieszczonych w Strażnicy Zachodniej
(organie Z. O. K. Z.); m. i. ukazał się tam ciekawy artykuł
W. Sobieskiego „Królewiec a Polska" (Strażnica Zachodnia, 1933).
Z prac podjętych i finansowanych przez Instytut Bałtycki
należy w tym dziale wymienić bardzo ciekawą rozprawę St.
Z aj ą cz k o ws ki ego „Zarys dziejów Zakonu Krzyżackiego",
oraz wspomniane wyżej 2 tomowe wydawnictwo „Dzieje Prus
Wschodnich", do udziału wktórem zostali przyciągnięci wszyscy
specjaliści w odnośnych dziedzinach. Praca ta, zainicjowana
przez dr. K. Górskiego, jest przygotowywana przy udziale
prof. Z. vVojciechowskiego i dr. R. Lutrnana .

zagadnień, związanych z
zostało okolicznościowo

•P z i e j e

s t o s u n k ó w k o ś c i e 1n y c h n a

Pomorzu

Pracuje nad niemi głównie ks. prof. dr. T. G 1em rn a. Trzeba
jednak zaznaczyć, że prace jego obejmowały przedewszystkiem,
jak dotąd, zagadnienia kościelne samego Torunia, w częściowem
tylko oparciu o resztę Pomorza, jak np. ,,Stosunki kościelne
Torunia w XVI i XVII wieku na tle dziejów kościelnych Prus
Królewskich". Zapowiedział jednak pracę, która będzie oparta
na studjach korespondencji biskupów chełmi{1skich i warmiń
skich w drugiej połowie XVI wieku.
Historja

wojskowości

~ad zagadnieniami, związanemi z historją wojskowości Pomorza, pracuje J. Staszewski. Oprócz wymienionych
„Źródeł" autor ogłosił drukiem także kilka rozpraw, jak „Wojsko
polskie na Pomorzu i pod Gdaó.skiem w 1807 roku" oraz „Dziej e
wojenne Torunia w latach r794-r8I5". Do wspomnianej zaś
monografji Prus Wschodnich przygotowuje wymieniony badacz
rozdział o znaczeniu militarnem Prus \Vschodnich.
\V rękopisie praca Jr. T. ~ o w a ka: ,,Oblężenie Torunia
w r. 1658".
Dzieje szkolnictwa
Z tego zakresu ukazała się rozprawa J. S z w e m i n a p. t.
„Szkolnictwo i oświata na Pomorzu od 1920 do 1930". Praca
ta podaje charakterystykę polityki szkolnej za czasów zaborczych, stosunki narodowościowe i wyznaniowe, panujące w szkolnictwie dawnej prowincji zachodnio-pruskiej, wreszcie wyczer-
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pująco omawia autor dzieje szkoły polskie.i na Pomorzu w pierwszem dziesięcioleciu niepodległości. Dzieje szkolnictwa w Toruniu doczekały się doskonałego ujęcia w pracy St. Ty n ca
„Szkolnictwo Torunia w ciągu jego dziejów", odbitka z pracy

Dzieje Torunia.

Dzieje miast
Z miast pomorskich tylko Toruó. i Gdańsk zostały szczeopracowane ze strony polskiej. Artykuły, dotyczące
dziejów Gdańska, są pomieszczane w Roczniku Gdańskim,
zwłaszcza w tomie szóstym, który był poświęcony 650 rocznicy
przyłączenia Pomorza do Polski. Toruń doczekał się wyczerpującego ujęcia w dużej monografji Dzieje Torunt'.a, na którą złożyły
się rozprawy:

gółowiej

R. Gal o n : Krajobraz geograficzny Torunia
X. Łęg a : Toruń i okolica w czasach przedhistoryczny ch
K. Górski : Historja polityczna Torunia do r. 1793
L. K o c z y : Dzieje wewnQtrzne Torunia do r. 1793
X. T. G 1 em ma: Dzieje stosunków kościelnych w Toruniu
J. Staszewski : Dzieje wojenne Torunia od r. 1794-1815
X. A. Mań ko wski : Zarys dziejów Torunia po r. 1815
Z. Mocarski : Książka w Toruniu do r. 1793
S. T ync : Szkolnictwo Torunia w ci,1gu jego dziejów
G. Chmar z y ń ski : Sztuka w Toruniu, zarys dziejów
M. Gu m o ws ki : Herb i pieczęcie Torunia
Dzieje mennicy toruńskiej
Polityczną stronę dziejów Torunia w XVIII w. przedstawia
praca St. W a łęg i p. t.: ,, Dzieje polityczne Torunia u schyłku
Rzeczypospoli tej (1724-1793)" Toruń 1934.
Historję powstania, organizację prawną oraz gospodarczą
cechów omawia obszernie St. Herbst w pracy: ,,Toruńskie
cechy rzemieślnicze, Zarys przeszłości", Toruń 1933.
Jako jeden z zeszytów Bibljoteczki Bałtyckiej, wydawanej
przez Instytut Bałtycki, ukazał się zarys dziejów stolicy Pomorza „Toruń", z. Knot he go.

Dzieje sztuki·
Dział ten przedstawia się dotychczas dosyć skromnie. J edynie Ton111 posiada większą ilość rozpraw, poświQconych jego
zabytkom, jako dziełom sztuki. Należy tu przedewszystk iem
wymienić kilka rozpraw dr. G.Chmarzyńskiego, kustosza
:\Iuzeum ~Iiejskiego w Toruniu. \V rozprawach swoich wspomniany badacz zainteresował się także calem Pomorzem, przy-
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gotowując więcej syntetyczne rozprawy,
rzeźba i' malarst\vo na Pomorzu".

jak „ Późnogotycka

6. G e o g r a f j a
Z zakresie geografji panowało ,v okresie sprawozdawczym
o.ży,\ i one t(Jno badah w odniesieniu do Pomorza i Bałtyku.

~I o r f o l o g j a

i kra j obra z

W piewszym rzędzie należy wymienić wydany z okazji Kongresu przewodnik prof. St. Pa wł owskiego „La Pomeranie
et le littoral de la mer Baltique", Varsovie Hl3J. Instytut Geograficzny Uniwersytetu Poznańskiego wydal cały szereg rozpraw
swych uczniów, jak dr. K Ga 1 o n a, itd., poświęconych dolinie
dolnej \Visly, krajobrazowi geograficznemu Pomorza, oraz różne
go rodzajn zagadnieniom, związanym już z samym Bałtykiem.
Prof. Pa wł owski, dr. Czek a 1 ski i dr. Ga l o n wvciali mapc geologiczną, sekcja Grlvnia, I :rno.noo. B. Z ab o iski ogłosił w wyd. Instytutu Baltyckcgo „Zarys morfologji
północnych Kasznh" Toruń 19J3.

1\

n t r o p o g e o g r a f j :a

Z zakrojonego na wielką skalę atlasu antropogeograficznego
Pomorza prof. Z ab or s k i cg o ukazały siG dotąd z serji I.
trzy mapy (r : 300000): 1) gc,;stości zaludnienia, 2) narodowości,
3) pou.atku gruntowego. Ponadto przygotowano do druku szereg
map, przedstawiających stosunki komunikacyjne Pomorza, produkcję zboża i zicmnia ków, gęstość i przyrost zaludnienia, kształty
wsi i t. cl. Prof. Z ab orski wydal pozatem „Atlas powiatu
morskiego i Gdyni. Zcsz. r i 2". Zagadnieniu osa dnil twa wicjskiego na Pomorzu poświ~·ciła kilka rozpraw dr. 1\1. K i eł
c ze wska, jak: ,,0:Sadnictwo wicjski(' Pomor1,a", Badania
Geogr. I<)3-t-- Szereg prac z zakresu antropogeografji Pomorza
przygotowuje cło druku Instytut Geograficzny U. P.
Geografja gospodarcza
Z prac wydanych w tej dziedzinie należy na picrwszem
miejscu wymienić pocln;cznik St. Srok owskiego „Geograf ja ogólno-gospoclarcza", Warszawa rg_ą Szereg publikacyj
ukazał siQ w wyniku prac zainicjowanych przez Instytut Bałtycki.
Należy tu wymienić: ::\I. l{ y h czy 11 ski cg o ,,\Visla Pomorska", St. S ro ko wski ego „Prus:v W schodnie; szczególnie
ważną pozycje; zajmują prace dr. K. J e ż owej: ,,Der Crund-
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besitz in \V eichselpommern zur Zeit der Teilungen Pokns und
vor dem \Veltkriege", Danzig 1934, oraz F. l) zie dz i ca „Rolnictwo pomorskie w zarysie geograficzno-gospodarczym" . Nie
wymieniamy natomiast wydanych przez Instytut Bałtycki
referatów geograficznych o osadnictwie, zgłoszonych na IV
Naukowy Zjazd Pomorzozna\\-czy.
Geografja historyczna
Ważną pozycją w tej dziedzinie jest niedam10 wydany
pierwszy zeszyt „Atlasu geograficznego Słowiańszczyzny Zachodniej", opracowany przez X. St. Ko zie ro wskiego
i wydany przez Instytut Geograficzny U. P. Atlas ten obejmuje wybrzeże bałtyckie na zachód od granic obecnych Polski
po Szczecin i zawiera przeszło ro ooo nazw. Drugi zeszyt, poświ<;;cony Rugji, 11każe si~ w najbliższym czasie.
Od września 1934 powstała z inicjatywy prof. S em kow i cz a Komisja Atlasu Historycznego Pomorza przy Instytucie Bałtyckim, której zadaniem jest opracowanie atlasu Pomorza. w najwa~niejszych epokach jego dziejów, na podstawie
wszelkich materplów drukowanych, r~kopiśrniennych i kartograficznych, według wzoru wydanej już mapy woj. krakowskiego
w dol)ie Sejmu cztero1etniego.
\V najbliższym czasie rozpocznie także dr. K. Buc zek
woje badania nad dziejami kartografj i pomorskiej.
7. Zagadnienia

narodowościowe

i polityczne

Prowadzi je Instytut Bada!'1 Spraw N;:irorlnwo~rinwych,
który pomieszcza w swojem czasopiśmie Sprawy Narodowościowe
artyknły, związane z zagadnieniami niemieckiej mniejszości
w Polsce oraz na terenie miQclzyn,uodowym. Jest rzecz,1 jasną,
że w najważniejszym stopniu jest tutaj uwzględniane wojev,:óclztwo pomorskie. Z prac, wydanych oddzielnie, ważną jest duża
praca K. Ki er ski ego p. t. ,,Ochrona praw mnieiszości
w Polsce", Poznai'1 1933, oraz przygotowana do druku rozprawa
J. A. \V i 1 cle r a p. t.: ,, Polityka gospodarcza rzącln Rzeszy
wobec mniejszości polskiej w ~iemczech".
Z zagadnieniami tcmi łączy siQ ożywiona clziablność Związku
Obrony Kresów Zachodnich, która jest prowadzona przez akrię
wvc.lawniczo-prasową, wvdawanie kw;utalnika Strażnica Zachodnia, miesięcznika Front Zachodni i biuletynu prasowego
„Zachodnia Agencja Prasowa". Z racji odbytego na przełomie
1933 i 1934 „Tygodnia zawHlnic11. polsko-niemieckich"' poświęconego Prusom \Vschodmm, wydano cały szereg p11blikacvj
oraz wygłoszono wielką ilość odczvt<hv. \\T tym czasie Związek
,v:,rdal także pracQ \\'. l~ie!skiegn p. t. ,,Oto Prusy".

\
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Z wydawnictw Instytutu Bałtyckiego w tej dziedzinie należy
wymienić rozprawę L. W as i 1 ew ski ego „Stornrki n1,roclowościowe na Pomorzu", F. Z n a n ie ck ie go „S1ly spcłeczne na Pomorzu", H. Strasburger a „Niemieckie zakusy podboju Pomorza", P. Super a „Pierwiastki kultury
polskiej"; wszystkie te publikacje ukazały się w języku angielskim w serji Bibljoteczka Bałtycka, służącej Instytutowi Bałtyc
kiemu do utrzymywania styczności ze światem anglosaskim.
8. S t o s u n k i g o s p o d a r c z e i o s a d n i c z e

\V ostatniem dwuleciu zwrócono także baczniejszą uwagę na
doniosłość badań

nad przeszłością gospodarstwa i osadnictwa
Pomorza i Prus Wschodnich. .Na pierwszy plan wybijają się tu
prace dr. K. Jeżowej „Die Bevolkernngs- und Wirtschaftsverhaltnisse im westlichen Polen", Danzig 1933, oraz A. O sb or n e'a „Własność ziemska i ludność Pomorza", Ton111 1933.
Nadto J. A. W i 1 der wykończył pracQ o traktacie handlowym polsko-pruskim z r. 1775, gdzie obszernie omówił zagadnienie upadku gospodarczego par'lstwa polskiego mi~clzy pierwszym a drugim rozbiorem Rzeczypospolitej.
Badania nad współczesnemi problemami gospodarczerni
Pomorza prowadzi głównie Zakład Ekonomji Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego. Z warsztatu pracy tego Zakładu ukazał
się cały szereg prac, poświęconych zagadnieniom rolnictwa,
kształtowania się cen produktów rolnych i płac robotniczych
na Pomorzu. Prof. S c h r a m m, dyrektor tego zakładu, wydal obszerną pracę p. t. ,, Gospodarstwa osadnicze woj. pozna11skiego i pomorskiego w roku gospodarczym 1930/31 oraz woj.
pozna11skiego w roku gospodarczym 1931/32". A. Po n i e ck i
ogłosił rozprawę o kształtowaniu się płac robotników rolnych
w woj. pomorskiem w r. 1913/14 i w latach 1924/25-1930/31.
A. K en t zer omówił w swej rozprawie problem zmienności
obsiewów na Pomorzu w latach 1926-29. K. g w i er z y ńs ki opracował: ,,Ceny ziemi w woj. poznańskiem i pomor- ,
ski em w latach 1930-1932", Pozna 11. 1933, zaś inż. K.
C hm i e 1 ew s ki przeclst~nvil: ,,Zasiewy i inwentarz żywy
w wielkorolnych gospodarstwach na Pomorzu" (\v <lruku).
Poza wymienionemi powyżej pracami Zakład Ekonomji Holniczej U. P. wydal cały szereg innych oraz wiele przygotował
do druku.
Zagadnieniom gospodarczym i osadniczym Pomorza i Prus
Wschodnich poświęcił sporo uwagi Instytut Bałtycki. Z prac,
wchodzących w zakres omawianej dziedziny, wymienić trzeba
wydane wkrótce po III Zjeździe protokóły i referaty jako osobny
tom Pamiętnika I. B. w sef]i Zjazdy Pmnorzoznawcze p. t.
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Stan posiadania ziemi na Pomorzu. Zagadnienia historyczne
Z prac uruchomionych na obecny Zjazd wymienić
trzeba pracę A. M u n n i c ha „Osadnictwo niemieckie w Prusach \V schodnich", Z. Lu d k ie w i cz a „Osady holenderskie
na nizinie sarta wieko-nowskiej''.
Pomijamy natomiast w sprawozdaniu prace uruchomione
przez Instrtut Bałtycki
porozumieni~ ~ \yydziałe1p Eko1~0miki Rolne) Drobnych Gospodarstw \V1e1skich w \\-arszaw1e,
których wyniki zostały przedstawione Zjazdowi w formie szeregu publikacyj. Ukażą się one w osobnym tomie Pamiętnika
p. t.: ,, Osadnictwo polskie na Pomorzu".

i' prawne".

:v

9. Ż e g l u g a m o r s k a, p o r t y i h a n d e l z a m o r s k i
Jeżeli mowa o zagadnieniach związanych z żeglugą i dostępem do morza, należy wymienić przeclewszystkiem znajdujące
się w druku następujące wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego:

praca zbiorowa p. t. ,,Aparat techniczno-handlowy portu morskiego". Praca ta, poprzedzona wstępem, który zawiera ogólną
charakterystykę portu, dzieli sit: na 4 części: 1) Organizacja
porMw morskich, 2) Organizacja transportu towarów w portach, 3) Handel, przemysł i finanse miasta portowego, 4) Polityk'.1 portowa w Polsce. CzQŚĆ I-a wspomnianej pracy p. t.
„Organizacja portów morskich'' już siq ukazała. Do dalszych
prac z tej dziedziny należą: A. J al o w i e ck i ego „Konkurencja wQglowa polsko-brytyjska na rynkach skandynawskich",
oraz dr. F. Hi 1 c h en a „Transport morski a mi~<lzynarodowe
porozumienie w żegludze''.
Z:tgadnienin portów bałtyckich poświQcone są: B. •· Le i tg e b er a: ,, Kopenhaga-klucz Bałtyku", Toru11 1934 i J. 13 or o w i ka: ,,Gdynia - Port Rzeczypospolitej", Toru11 1933.
Obydwie prace ukazały się Bibljoteczce Baltyc!?iej. W najbliższym
czasie ukaże się w druku, ,v serji „Dominium Maris" Pamięt
nika obszerna praca B. Le i tg eh er a „Port kopenhaski'',
której krótkiem i popularnem ujQciem hylo cytowane ,,·yżej
wydawnictw,) w Bibljoteczce Bałtyckiej.
Z tego krótkiego zestawienia prac, poświęconych aktualnym
zagadnieniom polityki morskiej, wynika, że nie dorównywują
one ani badaniom geograficznym, ani tern bardziej historycznym
nad temi sa.mcmi zagadnieniam~ w przeszłości. N a prawa tego
stanu rzeczy winna być jednem z najpilniejszych zada11 nauki
polskiej.
10. P o d s u m o w a n i e i w n i o s ki
Żeby sobie dobrze uprzytomnić wielkość i natc;żenie ruchu
na.ukowego, dotyczącego zagadnień pomorzoznawczych, najlepiej będzie ująć go w dane cyfrowe. Dane te podajemy według
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ilości sprawozda11 tak instytucyj, jak i poszczególnych badaczy, nadesłanych do Instytutu Bałtyckiego przed IV Zjazclem
Pomorzozna wczym z zaznaczeniem, że tylko część tych danych Z').;tała omówiona w tekście sprawozdania, aby nie zaciemnić przez to jego przejrzystości. Zestawienie nasze obcjmu je 24 instytucyj naukowych, no badaczy i 156 pozycyj
bibljograficznych. Z:iznaczyć jednak należy, że nie wszyscy
oJpowiechieli na wezwanie Instytutu Bałtyckiego. Byłoby więc
zew3zechmiar W3kazane, żeby chociaż teraz na Zjeźclz,ie zechcieli
uzupełnić lukQ w nas:qch materjałach, lub też dosłali wiaclomaści zaraz po Zjeździe, celem uwzgl~dnienia w ostateczncm
ze.:;tawienin przed wydaniem PamiQtnika Zjazdowego.
Lecz nawet jeśli z temi zastrz::>żeniami porównamy okres
od trzeciego Zjazdu Pomorzozna wczego z okresem poprzednim,
skonstatujemy, że badania pomorzoznawcze nietylko poczyniły
znaczne postępy w wytyczonych już poprzednio kierunbch, ale
rozszerzyły się także na nowe dziedziny.
I tak z calem uznaniem należy powitać pojawienie się Bibljografii Pomorskiej
S. \Vierczy11skiego, ktc'ira napewno bi;:clzie miała ważki
wpływ na dalszy rozwój badań w dziedzinie pomorzozna v;stwa.
Jeślichoclzi o badania jGzykoznawcze, to obok Słowiańszczyzny
Zachodniej i Kaszubów należałoby sobie życzyć, by w przyszłości
rozszerzono je także na teren Prus \Vsc:lwdnich, a zwłaszcza pruskich .Mazurów. Doskonale rozwijaiące siQ badania historyczne
stworzyły sobie, jak to widzieliśmy' w naszem zestawieniu, kilka
nowych dziedzin, bardzo doniosłych dla wytyczenia przyszłych
kierunków pracy. W szczególności trzeba tu mieć na myśli
ożywione zainteresowanie się ze strony polskiej nauki dziejami
i rozwojem floty, portów polskich oraz polskiej polityki bał
tyckiej.
Za mało natomiast jest uwzgl<;;clniona w dotychczasowych
baclaniach dziedzina prawa, w szczególności prawa morskiego.
Ponadto wskazanem byłoby, ażeby prace, dotyczące zwłaszcza
zagadnie11 morskich, uwzględniały w szerszej mierze tło por6wnawcze krajów bałtyckich i zachodnio-europejskich.
Na tern szerszem tle ujmowane dzieje handlu tak polskiego
jak pomorskiego w przeszłości i teraźniejszości wzbogaq naszą
naukę zupełnie nowemi i cieka.wemi wiadomościami.
Za mało dotychczas poświęcono również uwagi badauiu
przeszłości miast pomorskich. Przeważna wiQkszość z nich ma
monografje niemieckie, czQsto już przestarzale i niejednokrotnie
tendencyjnie opracowane. Tu wiQC trzeba także skierować
usilny postulat pod adresem naszej nauki historycznej, by na
przyszłość ożywić te ha dania ze strony polskiej.
Jeślibyśmy chcieli cały zakres baclai1 pomorzozna,vczych
zamknąć w ramy jakiegoś podziału dla lahviejszcgo zorjento-
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wania siG w zasadnicz ych kierunkac h rozwoju tychże bada11,
może najodpmyiedniej~zy byłby P?dzial na: I) probl~my pólnocno-zac hodme Polski, 2) bałtyckie, 3) morskie (w naJszersze m
tego słowa zna~zeni\1). J akikol~ie k zresztą :pod:-ial zostani_e tu ie,~- j
przyjc;:ty, bo me to 1est rzecz~ 1st_otną, okaze się zawsze, ze ~at
ubożej dotychcza s prze~staw1a się nasz, dorobek naukowy, JCsh
chodzi o spr;iwy morskie, w zakres ktorych wchodzą metylko
zagadnien ia żeglugi, ale także racjonalne j rozbudow y naszych
portów, nawiązania ściślejszej łączności z krajami zamorskie mi
oraz polityka morska w najszersze m znaczeniu, prowadzo na nietylko przez pai1stwo, lecz także przez cale świ 1dome swych
celów spolecze11stwo.
Otóż kierunek dla bada11 morskich wytyczają już nam
niejako studja historyczn e przez zainaugur owanie doniosłego
wydawnic twa źródeł morskich, a miarą zaintereso wania tern
wydawnic twem jest nietylko szereg rozpraw już wydanych
w związku z niem, ale także b~dących w przygotow aniu. Toteż
przedmiot em dyskusji nad przcdlożonem zestawien iem powinno
być w pierwszym rzędzie zastanowi enie się nad sposobam i
ożywienia badali naukowyc h.

SPRAWOZDANIA Z PRAC NAUKOWYCH NA TEMAT
POMORZA, NADESŁANE PRZEZ INSTYTUCJE I TOWARZYSTWA NAUKOWE ORAZ POSZCZEGÓLNE OSOBY
WARSZAWA
Główny

Urząd Statystyciny

(\Yarszawa, :\1. Jerozolimska 32)

Jako rezultat drugiego
Zagadnienia ludnościowe.
powszechnego spisu ludności z 9. X I I. 1931 roku ogłoszony został Skorowidz Gmin H.. P. (część Il woj. zachodnie), zawierający <lla każdej
gminy liczby ludności obecnej i budynków mieszkalnych. Skorowidz
zawiera pozatem dane o powierzchni ogólnej i powierzcb ni użytków
rolnych, obliczone na podstawie źródeł statystyki rolniczej. l>alsze
wyniki spisu ludności dla woj. pomorskiego odnośnie ludności, mieszkań,
gospodarstw domowych oraz stosunk6w zawodowych są w opracowaniu.
Na ukończeniu jest opracowanie spisu w zakresie statystyki budynkowej. Następnie ogłoszono szczegółowe dane o malże11stwach, urodzeniach i zgonach w latach 1927 i 1928 oraz o ruchu cudzoziemców w więk
szych ośrodkach (m. Gdynia) w latach 1932-1934. \\' opracowaniu
znajduje się statystyka małżeństw, urodzeń i zgonów za lata 1929--1932.
S t a t y s t y k a r o I n i c z a. Ogłoszono rozszerzone dane (według
gmin) o użytkowaniu grunt6w w roku HJ3I, dane o powierzchni
zasiewów oraz o og1'>lnych i przccii._:tnych zbiorach w latach 1932 i 1933,
o pogłowiu zwierząt gospodarskich w latach 1932 i 1933, o uboju zwierząt w 1932 r., jak również dane z dziedziny fcnologji za lata 1931-1933.
\\" opracowaniu znajdują się dane o powierzchni zasiewów, o zbiorach i pogłowiu zwierząt gospodarskich za 1934 r. oraz dane o uboju
zwierząt i o cenach ziemi w 1933 r. Również w opracowaniu są materjały
ankietowe o płacach sezonowych robotników rolnych w 193 r i 1933 r.
S t at y st y k a z m 1 a n wł as n ości n i er u c h o m oś c i.
Opracowano dane za lata 1929-1932, dotyczące liczby przewłaszczeń
drogą kupna-sprzedaży, obszaru przewłaszczonego gruntu, ceny sprzedażnej, miejsca zamieszkania nabywcy, obszaru gruntu posiadanego
przed zmianą własności i t. p. \\' opracowaniu dane za 1933 r.
S t a t y s t y k a h a n d I u z a g r a n i c z n c g o. Ogłoszono dane
za 1932, 1933 (roczne i miesi\'cznc) i częściowo za 1934 r. (miesięczne)
o handlu morskim przez Gdynię i Gc.la1isk i o handlu z państwami skanl >anją, Estonją, Finlandją,
dynawskiemi i wschoc.lnio-bałtyckiemi:
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Litwą, Łotwą, Norwegją i Szwecją. Ponadto ogłoszono pracę analityczną
p. n. ,,Przyczyny rozbieżności pomiędzy danemi statystyki polskiej
i obcej w zakresie handlu zagranicznego", omawiającą. pod tym kątem
widzenia handel Polski również z niektócemi państwami zamorskiemi

i wschodnio-bałtyckiemi.

St at y st y ka
k o mu n i kac j i.
Ogłaszano
perjodycznie
aktualne dane o ruchu statków, ruchu pasażerskim i o obrocie towarowym morskim w portach Gdynia i Gdańsk oraz o tranzycie kolejowym
na P. K. P. przez Polskie Pomorze. \\' opracowaniu analityczna praca
p. n. ,,Statystyka obrotu towarowego w portach Gdynia i Gdańsk".
St at y st y ka c en. Ogłasza się stale dane (według powiatów)
o cenach płaconych producentom za artykuły rolne (zboże, kasza, inwentarz żywy, produkty żywnościowe, Z\vierzęce) w poszczególnych miesiącach każdego roku.
S ta t y st y ka p r z e m y sł o w a. Na u kończeniu znajdują się
opracowania, obejmujące dane o przedsiębiorstwach przemysłowych
według gałęzi przemysłu i kategorji świadectwa przemysłowego za 1932
i 1933 r., o przedsiębiorstwach handlowych według branż i kategoryj
za 1933, o przedsiębiorstwach przemysłowych według kategoryj za
1934 i o liczbie przedsiębiorstw handlowych w I 934 roku.
St at y st y ka s z k o I n i c t w a. Ogłoszono według powiató~v
dane o liczbie szkół, nauczycieli i uczniów w publicznem i prywatnem
szkolnictwie powszech nem za rok szkolny 1931/32 oraz dane o liczbie
szkół i uczniów w tern szkolnictwie za rok szkolny 1932/33. \V opracowaniu dane za 1933/34 rok.
S t a t y s t y k a f i n a n s o w a s a m o r z ą d u t e r y t o r j a 1n e g o. Opracowano dane o wydatkach i dochodach powiatowych związ
ków samorządowych i miast do 20 tys. mieszkańców za 1932/3 1 r.
(w sumie dla woj. pomorskiego), o wydatkach i dochodach miast powyżej 20 tys. mieszka11ców za r~n2/33 r. (indywidualnie dla poszczególnych miast), o wydatkach i dochodach gmin wiejskich za 1932/33 r.
(w sumach clla poszczególnych powiatów), jak również dane o wydatkach i dochodach pomorskiego woj. związku samorząd. za 1932/33 r .,
o stanie zadłużenia powiatowych związków na dzień 31. III. 1933 r.,
o preliminowanych na 1934/35 rok wyciatkach i dochodach gmin, powiatów, miast i wojewódzkiego związku (w sumach dla woj. pomorsldego)·
S ta t y st y ka p o lit y c z n a. Znajduje się w druku szczegółowe opracowanie wyborów do Sejmu i Senatu w 1930 roku.
St at y st y ka o g n i o w a. Ogłoszono szczef!ółowe opra<:owanie,
dotyczące pożarów w latach 1928-1930.

Instytut Badań Spraw Narodowościowych
(Warszawa, Królewska 7)
Działalność Instytutu Badań Spraw Narodowościowych od. dnia
1-go listopada 1932 r. w dziedzinie zagadnień polsko-niemieckich, pomorskich i bałtyckich znalazła wyraz w następujących pu blikac1ach
i wykładach:

Ka

ch ni t z

[{aro! p. t. ,, Prasa niemiecka w Polsce", drukowana w „Sprawach
Nr. 6 z r. 1 932. (Praca ta ukazała się w oddzielnej odbitce).
2. Tr uch im Stefan p. t. ,, Dzialalnośf k_uHuralno-~światowa rriniej,1o~ci niEmicck:r j
w Polsce ze szczególnem uwzględn1en1em "·oJe\\·ództw poznań~kiei:ro i pomorskiego" - ,,Sprawy Narodowościowe" Nr. Nr. 2-3 i 4 z 1933 r. (Praca ta równid
ukazała się w odbitce).
3. Dr. Zdrojewski Eugenjusz p. t. ,,Szkolnictwo polskie w Niemczech" - ,,Spra111y
Narodou·ościowe" Nr. Nr. 1, 2-3, 4 z r. 1933 (równie! odbitka).

x.

5

Narodowościowych"

Stan posiad. ziemi.

II.

L4

\

-
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ń ski
J,:\zef p. t. .. O~hrona mniejszości a Stały Trybunał Sprawiedliwości
:\lięd1.ynarodowej" (sprawa reformy rolnej wobec mniejszości niemieckiej w Polsce)
- ,.Sprawy Narodowościowe" Nr. 4 z 1933 r.
Kronika „Spraw Narodowościowych", dotycząca zagarlnief1 rnnicjszościvwych
na
terenie międzynarodowym, mianowicie skarg mniejszości nielllieckiej z Polski

4. Lem a
5.

w Lidze Narodów oraz mniejszości polskiej z Rzeszy Niemieckiej i \\'. 1\1. Gdańska.
6. Kronika „Spraw Narodowościowych", dotycząca przrjawów życia mniejszości niemieckiej w Polsce i polskiej na Pomorzu nicmieckiem, w Prusach Wschodnich
i w Gdańsku.
7, Bibljografja polska i obca, <lrukowalla cororzn ie w „SPrawach l\' arotlou:ościowych " .
S. \Vyklad Dr. Romana Lu t ma n a p. t . ,, Problem narodowokiowy na zachodzie
Rzeczypospolitej", wygłoszony w drugim kursie Seminarjum Narodowościowego
dla akademików w r. 1933.
9. Praca seminaryjna
Antoniego Wildera p. t .,Polityka gospodarcza Rządu
Rzeszy wobec mniejszości polskiej w Niemczerh".
ro. Praca seminaryjna
Kazimierza Zie I i1'1 ski ego p. t. ,,Sprawy polskie przed
Trybunałem Haskim".

Pozatem należy wymienić prace nad gromad zeniem bibljoteki i archiwum wycinków prasowych, dotyczących zagadniei'1 Pomorza polskiego, niemieckiego, Prus \Vschodnich i \V. M. Gdal'tska.

Seminarjum historji gospodarczej i geografji historycznej U. W.
Kierownik Prof. Dr. Stanisław Arnold
(Warszawa, Krakowskie

Przedmieście

26/28)

nadesłano.

Sprawozdania nie

Polski Instytut Badania

Zagadnień Ludnościowych

(Warszaw a , Al. Jerozolimskie 32)
Polski Instytut Badania Zagadniex'1 Ludnościowych prowacizi obecnie badania nad rozrodczością w Polsce na podstawie specjalnej ankiety
i materjałów spisu ludności; w związkn z tem przeprowadzone zostało
na niewielką zresztą skalę bada nie tego zagadnienia na Pomorzu, w szczególności
na półwyspie helskim; oprnco,,·anie uzyskanych materjalów
nie zostało jeszcze ukończone, tak że Instytut nie posiada w tej chwili
jeszcze żadnych wyników.
Słownik

Geograficzny Państwa Polskiego
Prof. Dr. Stanisław Arnold

(Warszawa, Nowy Świat 19, m. 3)
Od roku 1929 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
do opracowania nowego Słownika Geograficznego Paflstwa
Polskiego. Redakcja tego wielkiego ,,·ydawnictwa znajduje się w Warszawie, a kierownictwo jej <;poczywa w rękach Dr. Stanisława Arn o 1 da, profesora U. \V. Z naczelną redakcją współpracują komisje
rcgjonalne, zorganizowane przez radę redakcyjną, które mają za zadanie gromadzenie matcrjału ze swoich terenów i dostarczanie do Słownika.
\\'śród nich istnieje także Komisja
Pomorska z siedzibą w Toruniu.
Przewodniczący tej Komisji X. 1>r. \Vł.
JJ ę g a zgromadził dla Słow
nika wszystkie nazwy miejscowości z tcrcnn Pomorza, które posiadają
zabytki prehistoryczne. Bliższe dane o pracach nad Słownikiem Geograficznym Państwa Polskiego podaje brosznra kpt. St. Cz ar nec ki e go
p. t. ,,Dawny i nowy Słownik Geograficzny ziem polskich". \\'arszawa
1934.
przystąpiono
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Antropogeograficzny Atlas Polski
Prot Dr. Bogdan Zaborski
(Warszawa,

Długa 30,

m. 6)

Po<l kierunkiem cloc. Uniwersytetu \Yarsza.ws ki cgo, Dr. Bogdana
Z ab orski.ego opracowuje się serja map, dotycząca pierwszego
arkusza ,,.\ tlasn", o bej m n jącego Pomorze ,vraz z okręgiem Nadnoteckim. Serja ta utworzy Antropogeograficzny Atlas Pomorza.
Trzy mapy z tej serji: mapa grstości zaludnienia, uaroclowofri i podatku grunto,vego ukazały się już drukiPm w ska1i r : 300 ooo, opatrzone odpowiednim tekstem. w opracowaniu B. Zabor-,kiego.
Przygotowano (lo druku:
u1ycia ziemi 1 · 300 ooo (rys. :11. St a n ki ew i cz ów n a).
dróg żelaznych, bitych i polnych (rys. K. Gu z i k).
3. )łapę produkcji ;;;yta (w opracowaniu D. '.II aj fi a nów n y).
4. :\łapę produkcji ziemniaków (w opracowaniu D. l\I aj da nów ny).
Obie wyżt>j wymi<>nione mapy D. :!lfajdanówny są załącznikami do pracy
magisterskic-j, wykonanej w Instytucie Gt>ograf1cznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
pod kiernnk1em prof. J. Smoleńskiego i doc. B. Zahorskiego.
5- :\łapę przyrostu zaludnienia.
6. '.llapę rozmieszczenia kóz.

r.

i\[apę

2.

:\1apę

\\' opracowaniu

znajdują

się:

7. :\lapa typów układów pól.
8. j\[apa kształtów wsi na pocz;\tku XIX wit>k11.
9. l\Iapa gęstości zaludnienia w roku 1800.
IO. '.Ila pa przy11ależności wsi w roku 1800.
11. :\łapa podziału na regjony antropogeograficzne.
i\lapy od 7 ,!o II przeznaczone będą do r<'produkcji w skali

1 : 1

ooo ooo .

Ponadto szere,'.{ profili przez Pomorze wykonał w skali I : 300 ooo
dr. A. \ V r z os ck. \V iększo~ć wymienionych prac wykonano z zasiłku
Funclusz n Kn ltury Narodowej. ~a mapy osadnicze (7 i 8) przyznany
został zasiłek I nstytutu Bałtyr.kicgo.
Poza.tern. przygotowaną została cło clruku praca B. 7, a b orskiego
p. t. , , Kasz u by w świetle mapy Schrottera. E ngelh a r dta na p11~elom ie
xvr rt i XIX w." z mapami I :300000.
Od r. XI. 32 zostały o~łoszone drukiem nast~pującc pntce B. Z ab orski P. go, clotyc7ące Pomorza:
r. :,zarys morfologji północnych

Kaszub (powiat morski)". ,,Światopoglącl morski "
PamieJnik I iistytutn Bałtyckiego, T. X V, Toru11 1933.
2. Atlas Powiatu !\IorskiC'gO i Gdyni". Zeszyty r i 2. Libraria l\ova. Kraków 1933.
3.
Gęstość
zaludnienia, podatC'k gruntowy i narodowość mieszka11có,v" Pa111i1itnik
" bistytuti, Ualtyckiego. ,,Polskie Pomorze". Tom III. ,,Stosunki rolnicze na Pomorzu".
Toru{1 1934, oraz jako zeszyt zA i 2B „AGAP'u" z 3 mapami: I: 300 ooo i profilem.
L1braria Nova.
4. ,,Sur la dćlirnitation ft reprćsPntation cartographi<mP. des regions agricoll's et celles
de gćographie humaine en genćral dans la provi11cc de Pomorze (Pologne)" w „Resnmes des Communications" ,,Congn\s International de Gćographie" Str. 140-141.
Warszawa 1934.
5. ,,Carte de Pomćranie lcvile par Sdnotter-Engelhardt (17'lli-1802)", tamie, str. 179-1~0.

Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich
(Warszawa, S zpital n a 4, m . 18)
Towarzystwo Ekonomistów nie prowadzi żadnych specjalnych
nad zagadnieniami pomorskiemi, baltyckiemi i m orskiemi. Prace
Towarzystwa ograniczają się do urządzania odczytów dyskusyjnych
na najrozmaitsze tematy oraz do wydawania k\'.rartalnika „Ekonomista",
w którym problematy pomorskie i bałtyckie są <lość rzadko om.a,Yiane.

badań
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Prof. Dr.

Zdzisław

(Warszawa,

Rł.

Lndkiewicz

Ładysława

8)

W latach 1932-1931- prowadziłem badania nad dwoma zagadnieniami, dotyczącemi Pomorza:
I. Z ramienia Instytutu Bałtyckiego na koszt tego Instytutu prowadziłem studja w celu napisariia monografji osad holenderskich na
nizinie Sartawicko-Nowskiej. (,.Osarly l10lenderskie na nizinie Sartawicko-Nowskiej''. Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego. T. XXI. Toruń 1934,
str. 134, g tablic, 26 rycin i r mapa).
2. Napisałem pracę mniejszą dla Instytutu Bałtyckiego p. t. ,,Struktura agrarna Pomorza". (Toruń 1934, str. 36, 4 tabele).

J~n Antoni Wilder
(Warszawa, Czackiego 9, m. 4)
Prace w zakresie badań problemów pomorskich i bałtyckich przedstawiają się obecnie w sposób następujący:
I. \Vykończył większą rozprawę (praca doktorska), w kt0rej zajmuje się traktatem handlowym polsko-pruskim z roku 1775 (,, Gospodarcze znaczenie utraty dostępu do morza"). Omawia w niej obszernie
zagadnienie upadku gospodarczego Państwa Polskiego, oraz wzrost trudności politycznych w okresie między I i II rozbiorem Rzeczypospolitej,
spowodowanego utratą dostępu do morza. Praca oparta jest m. in. na
szeregu nieznanych dotąd źródeł, pochodzących z różnych archiwów
polskich, Pruskiego Tajnego Archiwum Państwowego w Berlinie, archiwum M. S. Z. paryskiego i londyńskiego.
z. Przy~otowuje z polecenia Instytutu Bałtyckiego jeden rozdział
do monografji historycznej Prus \Vschodnich, poświęcony upadko\vi
gospodarczemu tej prowincji od końca XVITI w., oraz zbiera materjaly
<lo większej pracy na ten sam temat.
3. Posiada zestawiony m.aterjał no rozprawki o stanowisku dyplomacji europejskiej wobec odebrania Polsce dostępu <lo morza (okres I rozbioru).
4. Przystąpił do zbierania materjałów tyczących dziejów po;·tu
polskiego pod Połągą. \V związku z tern opu blikował ,v ~r. 23 (36)
„Pionu" z 9. VI. 1934 r. artykuł p. t. ,,Marszałek Trybunału Litewskiego
Franciszek Piłsudski i jego plan portu pod Połągą".
Wł

Prof. Dr.
Opracował

LNO

Stanisław Zajączkowski

(Wilno, Zamkowa 22)
dla Instytutu Bałtyckiego:

,,Zarys tlz:iejów Zakonu

Krzyżackiego", Toruń

1934, llibljotec:l:a

Bałtycka.

Ponadto do przygotowanej przez Instytut Bałtycki monografji Prus
(,,Dzieje Prus Wschodnich") opracowuje wspomniany
Wschodnich
badacz artykuł p. t.: ,, Po<lbój Prus i ich kolonizacja przez Krzyżaków".
\V seminarjum prof. Z aj ą c z ko wskiego i pod jego kierunkiem opracowuje się prócz tego na~tępnjące prace:
r. z;emia

chełmińska

c z 6 w n a).

w czasie przybycia Krzytaków do Polski (C h.

Sm u 5 z ko w i-

Proces polsko-krzyfacki 1339 r. (L. Żebrowska) .
3. Pretensje krzytackie do ziem W. Ks. Lit. 1386-1422 (I. Gi edr ys).
4. Działalność legata A. Zeno w Polsce w 1422/3 (:M. G I iks z: tej n).
5. StC'sunek Mazowsza do Zakonu 13ł3-1466 (I. Kr ó I i ko ws ki).
2.
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Zakład

Etnologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza
; Prof. Dr. A. Fischer
(Lwów,

Marszałkowska

1)
p. t.: ,, P ierwiastki b ałtyckie
w ludowej kulturze kaszubski ej" (Zbiór prac poświęconych E u genJUszowi Romerow i, Lwów 1934), oraz pracuje obecnie nad studj u m
o wiclowisk u ścinania kani na E:aszubac h.
\V przygotow aniu prócz tego są:
2. Dr. J ózef Gaj e k opracowu je materjały z obszaru
Lasaków pomorskich, które zebrał w I. 1933-34 dla napisania wyczerpującej
monograf j i etnografie zn ej.
3. \V związku z badaniam i dr. Bronisława
N ag 1 a, prowadzil i
w r. 1934 badania na obszarze Puszczy Tucholski ej dwaj współ
pracowni cy tegoż Zakładu, a mianowic ie Władysław Jag i eł ł o
i Tadeusz Twa recki, którzy zebrali liczny materjał z tego terenu
i w dalszym ciągu będą pracować na polu etnografji Pomorza.

r. Prof. ,\. Fische r

Instytut Historji

ogłosił rozprawkę

Społecznej

i Gospodarczej Uniwersytetu J. K.
Prof. Dr. Fr. Bujak

(Lwów, Mic k iewicza 5a)
\\' okresie sprawozd awczym opracowa no

następujące

J.

tematy :

Par ad owski: Osadnir:two ziemi chełmińskiej w wiekach •frednich.
przygotowan a do druku.
2. J. Pe I c : Ceny w Gdańsku w XVI i XVII wieku
(w przygotowan iu).
3. T. Furtak: Ceny w Gdańsku wiatach 1701-1815 (w przygotowan
i u) .
1.

Polskie Towarzystwo Historyczne wraz ze Stałą
Historyków Polskich
{Lw<'>w, Uniwersy tet Jana Kazimierz a,

Delegacją

:Marszałkowska

Praca

Zjazdów
1)

Rozprawy z zakresu pomorzoz nawczego zamieszcz one w „Kipartal n iku Historycz nym":
Koc z y Leon: Jomsborg. Kwa,-talnik Historyczny R. XL VI, T. I. zesz.
3 4, Lwów
1932, str. 277- 32u.
Bod n i a k Stanisław: Plan utworzenia portu w Pucku w r. r 561. Kwart. Hist.
R. XL VI I.
T. I, zesz. 4, Lwów 1933, str. 553-556
.
\V i daje w i cz Józef: Położenie Jomsborga. Kwart. Hist. R. XL
VIII, zesz. 2, Lwów
1934, !'\tr. 233-285,

Seminarjnm Historji Prawa Polskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza
Prof. Dr. P. Dąbkowski
(Lwów, Mickiewic za 14)
Opracowu je sig obecnie
skich i bałtyckich:

nastgpujące

tematy w zakresie ba<lai1 mor-

Ugoda Kry s z por ska. Została ona zawarta w r. 1249 między
dawnymi
Prusakami a Krzyżakami za pośrednictwem legata papieskiego archidiakona
Jakóba. Jest to pierwszorzędne źródło do poznania ówczesnych stosunków,
zwłasz
cza w zakresie prawa rodzinnego, instytucji małżeństwa i prawa spadkowego.
Ks i ę g a t. zw. EI b I ą ska. Najdawniejsz y spis prawa zwyczajoweg o z wieku
który powstał na ziemi Zakonu, spis prawa polskiego, które obowiązywało XIII
wtedy
na terytorjum krzyżackiern.
Korektur a Pruska z r. 1598. :-;/ajznakomi tszy pomnik prawa ustawowego,
który w całej Polsce zyska! znaczenie.
4. Pr a w o Che Im i ń ski e (Ius Culmense).
5. U5trój miast pomorski ch.
1•
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Komisja Atlasu Historycznego Polski przy P. A. U.
Prot Dr. Władysław Semkowicz
Od września 1934 r. powstała przy Instytucie Bałtyckim. z IU1CJatywy prof. dr. Wł. Semko w i cz a Komisja .\tlasu Historycznego
Pomorza, kt6ra wchodzi w skład h'.omisji 1\tJasu Historycznego Polski
przy P. A. U. O jej zadaniach, patrz Sprawozdanie Instytutu Bałtyc
kiego (str. 23z).

Morska Ko..11isja Terminologiczna przy P. A. U.
Prof. Dr. A. Kleczkowski
(Wygłoszone

w

części

sprawozdawczej obrad IV Naukowego
Pomorzozna \\·czego)

Zjazdu

Już na dwóch poprzednich Zjazclach Pomorzoznawczych przedkła
dałem sprawozdanie z prac Komisji Terminologicznej :'.'.forskiej nad

Słownikiem .Morskim. Powstała ona, jak wiadomo, w roku 1927 przy
Lidze Morskiej i Rzecznej z inicjatywy Ministerstwa Przemy,;lu i Handlu,
mając za zadanie stworzenie polskiej terminologji żeglarskiej i opracowanie Słownika -:\Iorskiego. W roku 1931 opiekę nad J{omisją objQła
Polska Akademja Umiejętności, powierzc1j,1c mnie jej przewodnictwo.
Zastępcą Przewodniczącego Komisji jest gen. Z ar us ki, sekretarzem
zaś inż. K.
Stadtmi.illcr. Praca Komisji została w ten sposób
zorganizowana, że poszczególne <lzialy Słownika zostały przydzielone
do opracowania członkom. Komisji.
\.V pracy swojej przyjęła Komisja pewne zasady, którem.i się kieruje przy ustalaniu terminologji żeglarskiej. l tak we wszystkich tych
wypadkach, g<ly brak w języku polskim oclpowieclniego wyrazu, stara się
go Komisja zastąpić stosownym wyrazem z innych języków słowiań
skich. \Vchodzi tu w pierwszym rzędzie w grę język rosyjski jako najbogatszy pod tym wzglc,;rlem, następnie serbski i inne języki słowiań
skie. \V wypa<lku braku jednakże takich wyrazów w językach słowia.11skich sięga się do języków nieslowia11skich, daj,1c pierwszeństwo wyrazom
z języków romańskich przed językami gcrrnar'iskiemi. Chodzi tu oczywiście głównie o wyrazy przyswojone !111> mające .znaczenie międzynaro
dowe. Jeżeli jednak na oznaczenie pewnego pojęcia nie .znajdzie się a.ni
wyrazu rodzimego, ani otlpowierlniego słowa w językach słowiańskich,
ani wreszcie wśr6tl przyswojonych wyraz6w obcych, wtedy I(omisja
stoi na stanowisku, ażeby tworzyć racze_i nowe wyrazy polskie, niż przyjmować gcrma11skie, nieodpowiada.jclce duchowi języka polskiego.
R.ew!tatem prac Komisji cło roku 1932 hyly 3 zeszyty Słownika
l\.forskiego, o których bliższe szczeg6ly poclałem w poprzednich sprawozdaniach. Czwarty zeszvt „Portv morskie", opracowany przez inż.
B. Tiomasa i inż. K. Stadtmiillera, wyszedł w r. 1033.
\\' opracowaniu jest zeszyt piąty ,,l..::om<'n<iy, liny i węzły" (red. :\I. Z ar us ki), szósty ,,.\stronomja, nawigacja, opisy m<',rz i <lPwiacja"
(red. C. J,aiiski,
St. Reyma.n
i
,\. Lc<lc'>chowski)
i siódmy „Statek drewniany" (inż . . \. Gar n n s z c \\'ski). Xadto
w planie są następujące zeszyty: ,, :\forze i wybrzeże" (gc-n. ::\I. z ar u ski), , , l'r;qdzcnia pokhdowc, maszyny, kotły" (inż. \\'I. l\f org ul c c), ,.Celnictwo morskie" (K . . \ntonowicz), ,,Prawo morskie" (.\. :\[aj ew ski), ,,Terminy handlowe" (B. Kasprowicz)
i „Lodzie podwodne" (T. Stokłosa).

-
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Słownik ma charakter terminologiczny i obok terminu polskiego
podaje równorzr,;dne terminy w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. \Vy<la,Yany on jest w ·warszawie przez vVojskowy
Instytut Naukowo-\\'ydawniczy. :Ma on układ rzeczowy, każdy zeszyt
zaopatrzony jest na końcu alfabetycznym skorowidzem, dla każdego
języka oddzielnie, a prócz tego na ko11cu całego wydawnictwa znajdzie
się ogólny skoro,vidz.
Słownik :Morski jest wydawnictwem zakrojonern na dużą skalę,
ponieważ obejmie około Io.ooo terminów (dotychczas ustalono ok. 2.000
terminów).

Seminarjum Historyczne Uniwnsytetu JagieJlotskiego~
Dr. Kazimierz Piwarski, doc. U. J.
(Kraków, Retoryka ro)
Znaczną część

swoich ha<lai'1 poświęcił dr. Pi w ars ki zagadnieniom
pomorskim i bałtyckim . \V wyniku swych badań ogłosił wspomniany
autor następujące rozprawy:
Spr a wa pruska za Jana III Sobieskiego 1688/ 9, Lwów 1929.
Zwierzchnictwo polskie nad Prusami w XVII w., Pa111ięt11ik V Zjazdtt Hi'.stor. Pol.
w Warszawie, t. TI. Lwów 1931.
3. Polityka bałtycka Jana III w latach 1675-1679, Cieszyn 1932.
4 La Pologne ctla ąuestion b;i lti ąue dans 1a deux:eme mo1tie cl u XVII si~cle, Varsovie, 1933.
5. Jan III Sobieski wobec ~praw bałtyckich w latach 1693-1694, Gdai1sk, 1934.
1.

:\"atomiast w przygotowaniu na r. 1935
1

znaj<lnją się:

Dzieje polityczne Prus \\"schodnich 1621-1772 (dla Instytutu D;iltyckiego).
Jan Ill Sobieski a Gda1'i,;k (Stiidia Gdti•iskic, t. Il).

Zakład

Antropologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prot Dr. Kazimierz Stołyhwo
( Kraków, Grodzka 53)

\V clnvili obecnej mu$iałem zawiesić na czas pev,.-ien moje badania
dotyczące Pomorza Polskiego nie wątpię jednak, że do tego zaga<lniehia niebawem powrócę. \V chwili obecnej zaab5orbowaly mnie
badania atropologiczne nad Śląskiem oraz badania nad dziedzicznością
cech antropologicznych. Co się tyczy prac moich, ogłoszonych drukiem
po r listopada I9J".? r., zakomunikować mogę tytuły nastrpującc:
r.
2.

Le prol>J~me de J'heredite de la taille (Anthropologie) Praga 1932.
La raza nordica y su importancia politica a Ja luz de la antropologia (Arquivo de
A nntomia e A ntliropologia Vol. X VI) Lis boa 1933- 1934.

Kornuni kuj(,} jednocześnie, że ukazała się w druku praca mego
ucznia Tadeusza l\l odr z c ws kiego ,,Charakterystyka antropologiczna l ndności Helu". ( Przegląd Antropologiczny, Tom YIII),
Poznań 1934.

X. Prof. Dr. Tadeusz Glemma
( Kraldw,

Bernardyńska

3)

z

zakresu tar 1a11 pomorskich praci.1ję obecnie nad kcre~pondenr:ą
bi!:,kt1pów cl.elmi11skich i wc1r111ińskich drugiE:j polowy XV l wieku.
'l, tegc ż zalne:-;u wydałem w cza~ic cd r liótopada 1932:
1.

2.

3.

Di:iejc stosunków kościelnych w Toruniu, Torui1 1933 (odbitka z pracy zbiorowej
z ok. 700-Jccia miasta : ,,Dzieje Torirnia"
Stos1111ki kościelne Torunia w XVI i XVII stuleciu na tle dziejów ko~cielnyrh Prus
Królewskich (druk na uk0t'1czeniu, ok. 220 strcn, wyjdzie jako następny Roc:;nik
Tow. Nauk. w Tonrniti"),
' "
Le catholicisrne en Pologne n \'ćpoąue cl'Etienne Batory (w rnonoin;,fji zJ,;orowej
Stefana Batorrgo, wydawanej przez P. Akad. Umiej. druk 1Jkoiiczo11 v ; r-ornsza
się tu także stosunki ówczesnych Prus Królcwsk1ch).

•

-
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Dr. Kazimierz Lepszy
(Kraków, Bracka 13)
Do bada11 nad dziejami polskiej polityki bałtyckiej w przeszłości
mnie w r. 1930 prof. W. Sobieski. Pod jego wpływem rozpobadania nad stosunkiem Prus książęcych do Polski za czasów
Stefana Batorego oraz Zygmunta III. Zainteresowała mnie szczególnie postawa :-połeczeństwa Prus Książęr,ych wobec Polski, zacząłem
rozważać bliżej stosunki wewnętrzne lenna, i jego faktyczne, a nietylko prawne, stanowic,ko wobec Rzeczypospolitej. Równocześnie skierowałem mą uwągę na motywy i charakter polityki Batorego i Zygmunta III w sprawie pruskiej, dochodząc przytem do określenia po raz
pierwszy właściwej roli, jak1 w tych sprawach odegrał kanclerz Jan
Zamoyski. Wyniki moich poszukiwań opu blikowałem tylko częściowo
t. j. w rozprawie p. t. ,,Prusy Książęce a Polska w l. 1576-78" - w księ
dze pamiątkoweJ ku czci prof. W. Sobieskiego (Cieszyn 193·2) oraz w II t.
Pamiętnika Zjazdu Historyków Pol. w Warszawie z r. 1930.
Reszta
materjałów, które dotyczą lat 1578-1621 musi czekać uzupełnienia
materjałem królewieckim, poczem dopiero napiszę zapewne większą
pracę, o polityce Polski wobec Prus Książęcych w tych latach.
skłonił
cząłem

\V r. 1932 w Przeglądzie Historycznym nr. 30, opublikowałem artysprawozdaw,zy p. t. ,, Nowsza literatura polska dotycząca sprawy
bałtyckiej XVI i XVII w".
Starałem się w nim podsumować ,vysilki
nauki polskiej, zmierzające <lo p0znania problemu hałtyckiego, aż po
r. 1930. Obok „habet" podkreś!alem również wszystkie „debet", wskazując na najbardziej bolesne luki naszej historjografji.
W ciągu tej
pracy zainteresowałem się zagadnieniem stosnnku Stefana Batorego
wobec Gdańska i po przestudjowaniu źr/idPł, przedstawiłem tę kwestję
dwukrotnie, raz po polsku w Roczniku Gdańskim z r. 1933, po raz drugi
w księdze Pamiątkowej ku czci króla Batore;;o, wyclane_1 po francusku
przez Akademję Umiejętności (w druku). Oczywiście druga ta redakcja
musiała ze względu na cel książki wypaść bardziej syntetycznie, a zarazem bardziej zrozumiale dla cudzoziemca.
kuł

Badanie stosunku Batorego do Grlańska skierowało mnie skolei
<lo stu<ljów na<l dziejami polskiej floty wojennej. Po porozumieniu z dr.
St. Bod n i_ akie m nastąpił µodział ról, przyczem on W7iął w swoh
domenę czasy Zygmunta Augusta i \Vładysh.wa IV, ja zaś Batorego
i Zygmunta III. Bari.anie źródeł objęło oczywiście nietylko arr.hiwa
polskie, ale także zagraniczne. M. i. już w czasie mej podróży do Szwecji w r. 1930 robiłem z myślą o marynarce polskiej pos:z:ukiwania w tamtejszych archiwach. Sporo światła rzuciło przejrzenie archiwum gdań
skiego. \Vynikiem tych prac było opracowanie marynarki Batorego
w rozprawie wydrukowanej w Roczniku Gdańskim 7a r. r934 • p. t.
„ Strażnicy morza Stefana Batorego". Teraz przyjdzie kolej na dokładne
zbadanie floty Zy 5 munta III. Pozostają te moje prace \V ści„lym związ
ku z zainicjowanem prze? Towarzystwo Przyjar.iół Nauki i Sztuki
w Gdańsku wydawnictwem Monumenta Poloniae Maritima, które
obejmie zhiór dokumenMw do <lziejów polskiej floty. Podjąłem się
tam wydawnictwa tomu obejmującego akta z lat 1576-163?.. Prace
nad kopjowaniem i kolacjonowaniem oraz przyg-otowywaniem do druku
dokumentów zostały tak znacznie posunięte naprzód, że w ci;i~u r. 193.5
mam nadzieję oddać materjał tyczący się panowania Stefana Batorego
do druku.
Z zagadnień dotyczących floty polskiej zebrałem również nieco
materjalu, który obecnie uzupełniam, dn porównawczego przedstawienia sil Rzeczplitej na morzu, w zestawieniu z innemi państwami Europy
Zachodniej i krajami bałtyckiemi i skandyPawskiemi w XVT i XVJT w.
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z dziejów polskiej polityki bałtyckiej leży rówmez najzupelni·~
g-otowa do druku rozprawa p. t. ,,Studja nad udziałem Polski w kongresie szczeci11skim (1570)", w której oświetlam w sposób inny, niż to
uczynił w swej na ten temat rozprawie rlr. Bo cl n i a k, sprawę polityki
bałtyckiej Zygmunta Augusta w dobie tego kongresu pokojowego.
Doc. Dr. Józef Feldman
(Kraków, Siemiradzkiego 33)
(Patrz Sprawozdanie Instytutu Bałtyckiego Historja, str. 236)

Bibljoteka XX. Czartoryskich. Dr. Karol Buczek
(Kraków, Pijarska 15)
W najbliższej przyszłości zajmie się historją kartografji Pomorza
i z tego zakresu ogłosi wyczerpującą pracę. Insteresuje się także zagadnieniami z zakresu geografji historycznej Pomorza.

POZNAŃ

Instytut Geograficzny Uniwersytetu Poznańskiego
Prot Dr. Stanisław Pawłowski
(Poznań,

Wjazdo,rn 3)

Instytut Geograficzny U. P. prowadzi szerokie badania nad z:1.gadnieniami zw1ązanemi z Poworzcm, Bałtykiem i krajarri naduałtyc
kiemi. Z tego zakresu ukazały się w ostatnich dwóch la tael: następu jące rozprawy i prace:
1.

2.

3.
4.

1.

6.

7.
8.
9.

Stanisław
Ko z i er owski, docent U. P.: Atlas nazw geograficzr,ych
Słowiańszczyzny Zachodniej z wst~pem prof. St. Pawłowskiego. Badatiia geograficwe, Poznaii 1934. Zeszyt specjalny.
Prof. dr. Stanisław Pa wł owski: La Pomeranie et Ie ltttoral de la mer Baltique.
Excursion B-2 du Congr~s International de Geographie, Varsovie 1934
str. 1-80, liczne rysunki i mapki oryginalne autora,
Dr. Rajmund Ga I o n: Dolina dolnej Wisły, jej kształt i rozwój na tle budowy
dolnego Powiśla. Badania geograficzne, Poznań r933, str. u.z z mapą.
Dr. Rajn::und Ga I o n: Z geografji Bydgoszczy, Przegląd Bydgoski, Bydgoszcz, 1933.
Dr. R. Ga I o n: Krajobraz geograiiczny Torunia, wyd. Magist. m. Ton.11.ia r. 1933.
Dr. R. Gal o n: Das Terrassensystem im unteren Weichselgehiet (System teras
w dolnem Powiślu). Resumes des communications, Congr. Intern. de Geographie,
Varsovie 1934.
Dr. :\1arja Ki e I cze wska: Osadnictwo wiejskie Pomorza, Bada11ia geograficzne,
1934.
Dr. ?II. Kiełczewska: L'evolution cyclique d'habitat rura! etudiee dans le
Pomorze. Resumes des commu11ications, Congr. Intern. de Geographie, Varsovie, 1934.
Dr. Witold Ku Ie sza: Zarys stosunków fitogeograficznych i fitosocjologicznych
nad polskiem morzem, Badania geograficzne, r. 1934.

Ks. dr.

Ponadto przygotmivano do druku:
1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10 .

rr.

Dr. :'llarja Czek a {1 ska: Zlodzenie Bałtyku (z I icznemi mapami).
Wiktorja Dom i a n ka: Stany wody u wybrzeży fii1skich.
l\larja W ojciec ho wska: Temperatura wody w zatoce Fi11skiej
Botnickiej.
Janina Płoszy fisk a: Klimat Bałtyku (liczne wykresy).
Michalina Wrób Ie wska: Gęstość dróg bitych na Pomorzu.
Krystyna Po I ów n a: Zmiany krajobrazu antropogeograficznego na wybrzezu.
Zofja Lis i e ck a: Prądy na Bałtyku.
Leszek KI i ma: Handel morski polski.
Dr. Lucjan Strad a T. S.: Terasy Czarnej Wody.
Stanisław Opałka: Terasy Brdy.
Pof. dr. St. Pawłowski,
rlr. J. Czekalski, dr. R. Galon, M. Dor y w a Is ki: :\łapa geologiczna, sekcja Grl ynia r : 100,000.

zaś są:
Renata Ossowska: Opuszczona dolina Wisły pod Grudziądzem.
Wanda N o w i ck a: Osadnictwo na wydmach w dolinie dolnej Wisły.
3. Jan Jasiński: Stosunki narodowofoiowe i gospodarcze w Prusach Wschodnich
i na Pomorzu niemieckiem w por. z Pomorzem polskiem.
4 . :\larja Tom as ze wska: Handel Gdyni z portami Bałtyku.

\V opracowaniu
1.
2•
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Zachodnia-Słowiański

Prof. Dr.

przy UniwersyteciP.
Rudnicki

Poznań skim

Mikołaj

(Poznat'l, Collegium Maius,

b. Zamek, sala 3r)

Instytut Zachodnio-Słowia1'iski pro,,adził w dalszym ciągu badania
nad lnvestjami p0morskiemi \\. okr~siP, spra\\·ozdawczvm, t j. od I listcpacla H)32 ukazały się dwa tomy czasopisma Slavia Occide11tal1:s
z nast~pującPmi pracami z zakresu l'omorza:
Slavia Occidentałis Tom XI.
Leon Koc z y: fWi;tzki malże1'1skie Piastów ze Skandynawami.
Leon Koc z y: Zródła staronordyjskie do dziej<Sw Słowian.
3. Ludwik Z ab rock i: Gostycyn i Cekcyn.
4. :\[ikolaj I{ udnic ki: :'/owe uwagi o zasiedzeniu Słowian w dorzrczach \\'isly i Odry.
II Slavia Occidmtalis Tom XII. Księga pami;ithowa ku CV'i prof. ~itscha.
r. Stanisław l{ osp o n cl: Sufiks-sk/-sko jako formant zachodnio-slowiar'1skich nazw
miejscowych.
2. Tacleusz ~I i Ie wski:
O zastępstwie prsl. grup tart, t,ilt, tert , telt w językach
lechickich.
3. Leon Koc z y: Sk!awanja Adama Bremeńskirgo.
4. Jan Bi e Iato w i cz: h:iJka uwag o polskich nazwach mirjscowych Prusy.
5. :\[il<olaj Rud n icki: Dalsze dane o zasiedzeniu Słowian w dorzeczu \\'isly i Odry
(pierwiastek vel- i jego detcrminatywy w nazwach wodnych i miejscowych; nazwy
metali u Słowian i sąsiadów).
1.

2.

Pozat~·m wydal ln-;tytut Zac!loclnio-Slowiaósk; zeszyt 3 i 4 Gramatyki Porn.orskiej Dr. F. Lorentz a (dalsze zeszyty w druku).
\V bicżąc ym roku rozpocz,il Iustytu t Zach. Słow. także druk pracy
~Igr. Ludwika Z al, rock ie go, st. asystenta Instytutu-poci tyt . .,Gwara
Borów TLtchalskich". l. Granica gwarowa między Borowiakami, Ka::zubami i Kociewiem. Praca ta jest wynikiem przeprowadzonych w r. 1933
badań t•.:renowycb na Pomorzu przez autora z pomocą Tnstytntu Bał
tyckiego. \\' roku I93-ł przeprowadził a11tor dals;,;e badania z pomocą
finansową Inc;tytutu Bałtyckiego na Pomorzu i to przez dwa i pól miesiąca, zajmując sir ścisłem wytyczeniem zachocln:1.:'.~0 i południowego
zasifgn boro\\'iac kit'j granicy gwarowej.
kresu

l)yrektor Instytutu Prof. Dr.
zagadnień pomorzoznawczych

:\likołaj H. udnic ki ogłosił
następujące prace:

z za-

.:-.:owe uwagi o zasiedzeniu Słowian w dorzC'C'zach Wisły i Odry. S/avia Occide11talis
T. XI.
z. Nowe materjaly do mieszania ~zeregów s ... , .C •. , .C ... Pr. Fil. X\'I. 175-97.
3. l'ozate111 szereg artykułów w komunikatach Instytutu Bałtyckiego.
I.

Zakład

Ekonomji Rolniczej Uniwersytetu
(Poznań-Sołacz,

Poznańskiego

.:\Iazowiccka 26)

\\.ykaz publikacyj i opracowań, dotyczących Pomona i sprav1 morskich Za.khvln Ekonomji Rolniczej Uniwersytdn Po;,;nańskiego.
Od r. XI. r932 ogłoszono drukiem:
r.

2.

Po n ie ck i Alfons Andrzej: ,, Kształtowanie si<; plac rc.botników rolnych w województwie pomorskiem w roku 19z3/q i w latach 1924/25-x930/31" (Prace Zakładu
Fkonomji Rolniczej Uniw. Pozn. ;:-.;r, 40. Rok 19:r1. Odbitka z „Roczniki. !Xauk
Nol11iczych i Leśnych" tom XXIX str. 299-328. !{ok z933).
Prof. dr. \\'iktor Sc hr am m: .,Gospodarstwa osadnicze woj. poznańskiego i pomorskiego w roku gosp. 1 r130/31 oraz woj poznańskiego w roku gosp. 1931/ 32".
l'ozna1°J. l{ok 1934. Stron Xll + 388.

Czę~ciowo międ'!y

darcze Pomorza
3.
1•

innemi omawiają również ei':'kt<.re
<lru kiem prace:

działy

gospo-

ogł05zonc

Dr. ini. Tadeusz Brzeski: ,, Zagaclnieuie organizacji zbytu zwierząt rzeźnych
w Polsce z szczególnem uwzglt:dnieniem rynku wewn<:trznego". Poznań. !{ok 1933.
Stron x6o.
l' a w I owski
I.:azimierz: ., Produkcja, ceny i obrót nawozami pomocni czerni
w latach I9~8-1930" (,,Noc::11iki :Ya11ł;: Rolniczych i Leśnych" tom XXVII
Str 435- .i72. Rok 19121.

21$) -

\V druku:
r.

C h mi e 1 ew ski Kazimierz: ,,Obsiewy i inwentarz żywy "·ielkorolnych gospodarstw pomorskich". (,,Rocz11iki Na1tk Rolniczych i Leśnych", tom XXXII).
Prof. <Ir. \V;ktor Schramm: ,,Sprzedażne ceny gospodarstw wiejskichwwoj.
pozna11:'kiem i pomorskiem, lata 1928-1932". (,,N.ocz11iki 1'ia11k Nolnicr.ych
i Ldnych", tom XXXV).

Inż.

Pn7.a o~!oszoncmi drukiem, jak wyżej, op1 acowyw.1 no w
czasie w Zak!adzie :,zcreg tematów 1niekt,'>re ob~zcrnie).
r.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
~9.

tymże

Ad am i a k I.: ,,Organizacja rachunkowości rolniczej w gospodarst,vach osadniczyd1 woj po;mai'iskiego i pomorskiego".
Jóźwiak F.: ,, Inwentarz żywy gospodarstw osailniczych poznaóskich i pomorskich".
KI im aj St.: ,, J,n.-<'ntarz martwy go~podarstw osadniczych ,wj. pozna1·1skicgo
i pomorskiego" .
l\I oczu Isk i :.\I.: ,,Ubci;iżenia gospoclarstw osadniczych - kredyty".
N cym a n St. F.: ,, Ustawodaw,;tw0 n,aclnic7.e. Zestawienie osadnictwa wogóle
i go,p·)(\:lrstw W7.i<;tych <.lo ob!icze1't".
~owi c ki \I.: ,, Kapitał budowlany gospodar,tw osadniczych woj. pozna11skiego
i pomorskiego".
:'.'i y cz a k \V.: ,, Ob5iewy I zbiory gospodarstw osadniczych woj. poznaóskiego
i pomorskiego" .
Ru czy 11 s le i K.: ,, K,iszty 11tnym·u1ia i spożycia gospodarstwa domowego i prywatnego gospodarstw osadniczych"
Troja II owski \[.: .,Obroty gotówkowe gosp•Jdarstw osadniczych woj. poznat'tskiego i pomorskiego".

(Prace wyżej wymienione od 1) do 9) weszły jako materjal do ogło
szonej_ puhl/ kacji (Nr. '..!) l>r. \Viktor S;.: hr am m: ,,Gospodarstwa
osaflrncze ... )
1

ro.
rr,

12.
13.
q.

15.

Św ie re z y (1 s k I AJ.: ,, Ubezpieczenia o<I gradobicia w woj. poznat'iskiem i pomor•
ski em i części woj. śl:iskirgo za lata I 9i J - r 93z" (r. 1933).
Kent zer .-\.: ,,Zmienność obsiewów na Pomorzu w latach 1926-192q" (r. 1933).
Str eh I a 11 A.: ,, \Vplyw położenia na struktur~ gospoclarstw wiejskich w powiecie
toruńskim" (r. 1934).
K.: ,.Ceny ziemi w woj. rmznat'1s kiem i pomorski em w Jatach
Świeży 11 ~ki
rq30-rq3z" (r. 1933).
Kr aj ew ski \V. i Szyling J.:' .. Ks1.t!lltowanie si~ mchu płodów rolnych i zwieobejmuje m. in. i spr~wy pomorrząt żywi;ch w świetle przewozu kolejowego", skie (r. 1,133).
Ski r mu n t t J.: ,, Int(·nsywność i proclukcyjność rolna wojcwództ\\· Polski w la tach
rrJ30-1<nr-1q12". Ohejmuje m. in. i sprawy pomorskie (r. l().'l4l-

\V tematach prac sc>rninaryjnycl!, d,·plomnwych, inżynierskich
i w tematach ogólniej:,zych, opracowywanych \\. Zakładzie, a tlotyczą
cych sprc1.w gnspodarc„ych Polski wog<'lle, poruszane s:i. w mnit>j~zym
lub większym st~lpniu i '-'prawy dotyczące Pomorza "·zq:!ę~lnic dróg
morskich (eksportu, importu i t. 1'-).

Leśnych
(Pozna{~, :I\fazowiecka 26)

Roczniki Nauk Rolniczych i

\\·vk:i.:~ prac, 01<loszonych w , ,Rocznikach Nauk Rolniczych'·
·
śnych"· o(l dnia r. :X I. 1932 r., a clntyczących Pomorza:~

[Le-

r. Thom a; r he wski :\I.: ,, !Iistorja lasów na Pomorrn w św;etle analizy pyłkowej",
tom XXIX. str. 19-41, r. 1933.
,, Kształtowanie si~ plac roliotnik,,w rolnych w woj. pomorski em
2. Po n ie c ki .\. A.:
w r. r 913/14 i w latach 1924/25-1930/31", tom XXIX, str. 299-3:::8, r. 1933.
:.\liędzy innemi dctyczy Pomorza:
K.. ,. Prodnkcja, ceny i obrót nawozami pomocniczemi w latach
3. Pa w I o wski
1928-1930", tom XXVII, str. 435-472, r. 193:::.

220 Zakład

Prehistorji Uniwersytetu Poznańskiego
Prof. Dr. Józef Kostrzewski
(Poznań,

ul. Wjazdowa)

Kierownik Z aklauu Prof. D:-. Józef K o s t r z ew s k j
nac;tępujące prace z zakresu zagadnień dotyczącyd1 Pomorza:

ogłosił

Józef

Ko:; trze wski: Dwa cmentarzyska kultury pomorskiej: Warszkowo, pow.
morski i Dębówko, pow. wyrzyski. Przyczynek do zagadnienia powstania kultury
grobów skrzynkowych „ Wiadomości Archeologicz,ie", Warszawa, t. XII, 1934,
Józef Ko~ t r ze ws ki: Zagadnienie t. zw. kultury gockiej na ziemiach polskich.
(,, Tydzień Pomorza", Poznań, r 934).
Józef Kos trze ws ki: Le role de la Vistule dans la prehistoire de la Pologne. (La
Pologne au VII-e Congres international des sciences historiques, Warszawa 1933).
W rękopisie: Pradzieje Pomorza oraz tłumaczenie angielskie tej pracy: Prehistory of
Polish Pomerania.

\V r. u. zdał magisterjum z prehistorji w Poznaniu Jacek De 1 e k ta
na podstawie pracy: ,,Ceramika kultury puharów lejkowatych na Pomorzu". Obecnie pracuje p. Delekta nad rozszerzeniem tematu na cało
kształt tej kultury na Pomorzu. Asystent Instytutu Prehistorycznego
U. P. w Poznaniu, p. mgr. ldzi~law Rajewski napisał 2 prace z zakresu pradziejów Pomorza, znajdujące się w druku:
Nowe materjaly do pradziejów Pomorza (Rocznik Tow. Na11kowego w To,uniu).
Zabytki przedhistoryczne z Wiela w pow. chojnickim (Wiad. A,cheologic1ne, Warszawa, t. XIII).
P. Wojciech Koc z ka, słuchacz U. P. opracowuje jako temat pracy magisterskiej:
Kulturę „łużycką" na Pomorzu.

I.
2.

Jesienią 1934 r. prof.
I~ ostrze wski prowadził wraz z pp.
mgr. De Ie k tą i \Vie cz or owski m czterotygodniowe badania
prehistoryczne w pow. kartuskim, rozkopując kilkanaście kurhanów
z końca epoki bronzowej i początku epoki żelaznej w Unieradzu i Stę
życy, oraz cmentarzysko płaskie z grobami skrzynkowemi
kultury
,.pomorskiej" w Stężycy. P. }) elekt a zbadał pozatem kilka kurhanów wczesnohistorycznych w Unicradzn.

Poznańskie
(Poznań,

Towarzystwo

Seweryna

Przyjaciół

l\Iiclżyńskiego

Nau.k
26/27)

Towarzy:,two Przyjaciół Nauk nie prowadzi obecnie żadnych ba<la11. w zakresie problemi1w pomorskich i bałtyckich. \V zakres tych
problemów wchodzi jedynie praca mgr. Lu.:lwika Z ab ro c kiego
p. t. ,,Gwara borów Tuchol:;kich", której druk jest na ukończeniu.

Towarzystwo
(Po7'.nań,

Miłośników

Historji

Góra Przemysława I ,\rchiwum PaJJ.stwowe)
Działał ność Towarzystw~, polega na badaniu i krzewieniu wiadomości o przeszłości \V1elkopo!ski, Pomo,·za i Śląska. Do tt>go celu d~ży
Towarzystwo przez odczyty publiczne i wydawnictwa. Organem ... Towarzystwa jest wydawnictwo p. t.: ,.Roczniki Historyczne", ukazujące
się zeszytami tlwa razy do roku. Rozprawy i prace zamieszczone w „Rocznikach" są poświęcon~ wszelkim zagadnif'niom z,viązanym z przcszlotcią 1iem zacho-::lnich.
Towarzystwo nie o 6 ranicza się jedynie do wydawania „Rocznik6w", pośredniczy i pracuje nad kil ku monograf jam i
miast dzielnicy zachodniej Pa1'1stwa Poli;kiego, a ostatnicmi czasy przystąpiło do publikacji nbszf'rnej „Hibljogra;ji historji Wielkopolski".
\V odniesieniu do Pomorza zamieszczono w X tom.ie (za rok 1934)
rozprawę dr. Bod n i a ka p. t. ,,Z dziejów pierwszego okrętu zbudowanego przez Polskę (1570-1577)", prof. dr. Z. W ojciec ho wskiego: ,,Kilka słów o Wolinie", oraz zamieszczono 23 recenzje
odnoszące się do Pomorza w wydanych za okres sprawozdawczy zeszytach I i 2 tomu IX (za rok 1933), oraz zesz. 1 X tomu (za rok 1934,
z. 2 jest w druku).

-
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Ponadto staraniem Towarzystwa i pod redakcją prof. dr. T y m ien ie ck ie go, występującego z ramienia Towarzystwa, wydano nakładem Zarządu Miejskiego w Toruniu obszerne dzieło p. t. ,,Dzieje
Torunia", na które złożyły się rozprawy dr. R. Gal o na o położeniu
geograficznem Torunia. ks. clr. \V. Łęg i o prchistorji Torunia, dr. K.
G 6 r ski ego o dziejach politycznych Torunia do roku 1793, dr. L.
I{ 0 czego o dziejach wewrn;_)trznych Torunia do roku 1793, dr. J. St as ze wskiego o dziejach wojennych Torunia w latach 1794-1815,
ks. :\, Mańkowskiego o dziejach Torunia po roku 1815, ks. dr.
T. G 1 e rn my o stosunkach kościelnych w Toruniu, dr. St. Ty n ca
o szkolnichvie toruńskiem, dyr. Z. Moc ars kiego o książce w Toruniu, dr. G. C h m ar z y ń s ki e g o o sztuce toruóskiej, tudzież
dr. M. Gu m o ws ki e go o herbie i pieczęci miasta Torunia, oraz
mennicy toruńskiej.

Bibljoteira Uniwersytetu
(Poznań,

Poznańskiego

Ratajczaka 4/6)

Dyrektor Bibljoteki dr. Stefan \Vie r czy 11 ski opracował
na życzenie Instytutu Bałtyckiego „Bihljografję Pomorską za lata
1918-1932", która obejmuje prace wydane osobno, oraz rnaterjał
zawarty w czasopismach polskich i prasie cod:,;iennej.

Ribljoteka Kórnicka
( l~órnik-Zamek pod Poznaniem)
\V lipcu 193-ł r. przystąpiła Bibljoteka Kórnicka do druku tomu III
,,Lites ac res gestae inter Polonos orclinemque Cruciferorum." w opracowaniu dr. Jadwigi Kar w as ińskiej, który obejmuje nieznaną dotąd
b1iżej fazę zatargu o Pomorze za \Yładysława Jagiełły po bitwie grunwaldzkiej. Całość wypełni około 160 stron większej ósemki, a składają się
na nią dokumenty i obszerny tekst narracyjny łacióski, dotąd nieznany i nieuwzględniony zarówno przez niemieckich jak i polskich histoków Pomorza.
Ponadto dr. Stanisław Bo cl n i a k, kierownik B. K., w ' zakresie
zagadnień morskich ogłosił następujące przyczynki w r. r934:
r. Nobilitacja kapitanów straży morskiej na sejmie Unji (Rocznik VI Tow. Przyj. Nauki
i Sztuki w Gdańsku, str. 76-81).
Plan utworzenia portu w Pucku w r. 1561 ( Kwartalnik hist. r. 47, t. f, zesz. 4).
3. Z dziejów pinwszego okr~tu zbudowanego przez Polskę (1570-1577), Poznań, 1934.
4. Losy flotylli Batorego w Elbl;igu (Spra1,·o:.1a11ia I'ozn. Tnw. P. N.), Poznań 1934.

2.

Na ukończeniu
gdańskim, w której

znajduje się monografja o Janie Kostce, kasztelanie
wiele kart poświęcono sprawie inkorporacji Prus za
Zygmunta ,\ugusta, jak również większa praca p. t.: ,,Sprawy bałtyckie
Polski ostatniego Jagiellona".
Tegoż autora w przygotowaniu „Charakterystyka opozycji pruskiej
przeciw unji i egzekucji praw", w której dokładniej zostanie oświetlony
problem narodowościowy Prus przed r. 1569, oraz obszerna rozprawa
o stosunku Prus Królewskich do Polski za Zygmunta Starego i Zygmunta
A u gusta.
Związek

Obrony Kresów Zachodnich
(Poznań,

Fredry 7)

Związek Obrony Kresów Zachodnich prowadził w latach 1933 i 1934
w dalszym ciągu ożywioną działalność organizacyjną, wiążącą się z zaadnieniami polsko-niernieckiemi, pomorskiemi i bałtyck1emi, jak rów-

nież zajmował się temi zagadnieniami w zakresie prac ,vyclawniczo-prasowych i odczytowych. Tutaj zajmiemy się tylko temi ostatniemi dziedzinami pracy Z wiąz ku.

Dz i al a I n ość
w yd a w n i c z o - pras o w a.
Działalność
w tym zakresie przejawia się w kontynuowaniu wydawnictw
perjodycznych:
Związku

1.
Kwartalnika „Straż11ica Zachod11ia",
z. Dwutygodnika, a potem miesięcznika „Fro11t Zachod11i",
3. Biuletynu prasowego Z ach od n i ej Agencji Pras owej,
4. jak również w wydawnictwach nieperjodycznych.
r. \V okresie sprawozdawczym ukazały się 4 zeszyty kwartalnika „Strażnica
Zachodniri". :\I. in. w roczniku 1933 wydany został numer specjalny, omawiający: ,,Problem niemiecki na ziemiach zachodnich". Numer ten, ol.Jjętości 300 stron druku, zawiera!
artykuły m. in. następujących autorów:
B. S r o c k i e go, Jll. N a cl o b n i k a, K. G o s t y ń s k i e g o, J. D ę b s kiego, P. Grzegorczyk a, \V. J u n os z y, T. G i ew art owski ego,
W. S w o r a ko ws ki ego i R Ko ź I i k a.
\V dalszych numerach „Strażnicy Zachod11i.:j" pomieszczone zostały nast. artykuły,
zwi,1zane z Pomorzem i zagadnieniami baltyckiemi:
Kazimierza Tyszkowskiego - ,,Zygmunt Ili i Gustaw Adolf w walce
o Bałtyk".
Karola G ó r s k i e g o - ,, Germanizacja Pomorza Dolnego" oraz „ Pocz,1 tki kolo·
nizacji polskiej w Prusach".
\V. Sol., ie ski ego - ,,Królewiec a Polska".
2. :\Iicsięcznik ,.Front Zachodni" poświęci! w obu rocznikach za lata 1933 i 1934
wiele miejsca sprawom pomorskim i baltycki!II. \\' obu rocznikach zostały opublikowane
artykuły, pochodz;ice spod
pióra wybitnych znawców przedmiotu, oraz odpowiednio
naświetlone materjały kronikarskie.
3. ,,Zachodnia Agencja Prasowa" dostarczała prasie materjału prasowego, poświęconego w pewnym procencie sprawom pomorskim, gda1'!skim i bałtyckim.
4. Z racji odbytego na przC'lomie 1933/34 dorocznego „Tygodnia Zagadnień
Polsko-.N'iemieckich", poświi;couego Prusom \Vschodnim, wydane zostały drukiem nastę•
pujące publikacje:
a) specjalny „Biuletyn Artykułowy ZAP", poświęcony tematom wschodnio-pruskim,
a zawieraj,\cy kilkanaś-cie artykułów, pióra następuj,\cych autorów:
St. Sr o ko ws ki ego, Or. W. O Is ze w i cz a, Vr. T. Gr a bo wski ego,
Dr. f\. W oj t ko wski ego, Dr. K. Górski ego, Bo r u s si c us a, Dr.
K. T y m i e n i e c k i e g o, Dr. R. L u t m a n a i i n.
b) 48-stronicowa broszura „Prusy \Vschodnie a Pobka",
c) serja (rli) pocztówek z widokami Prus \Vschodnicb,
d) materjal odczytowy dla prelegentów.
\V zwi,\zku ze zwróceniem w r. 1933 uwagi na zagadnienie Prus \Vschodnich
wydal Związek prac<; W. BI e Isk i ego „Oto Prusy", liczącą 128 stron druku, a omawiaj;icą akty gwałtów i samowoli, dokonywane przez władze i społeczeństwo niemieckie
na ludnc>.;ci polskiej w l'ru,;ach \Vschodnich w ostatnich kilku latach.

A kc J a
odc z y t o w a.
\\. ramach <lz1alalnośc1
odczyto,\·ej
Obrony Kresów Zachodnich, przeprowadzanej na wiosnQ każdego
roku, zostały pomieszczone w cyklach odczytów popularnych w latach
1933 i 3.i na-;tępujące referaty, dotyczące zagarlnic(1 pomorskich i bał
tyckich:
Związku

Pomorze wobec akcji rewizjonistycznej .N'iemiec,
Jak należy rozumieć znaczenie paktu polsko-niemieck1ego,
3. (;daósk i Gdynia.
Odczyty powyi,sze zostały wygłoszone na terenie całego pai1stwa O rozmiarach
akcji mówi,1 na~tępuj,1ce liczby, dotyczące tylko województwa poznańskiego.
Na te-renie
tego jednego województwa wygłoszono te odczyty w r. 1 <>33 w 31 z rn:ejscowościach
wobec 44 026 słuchaczów, w roku 1 <>34 w 590 miejscowo~ciach wo hec 62 I 95 słuchaczów.
Poza pop11larn,1 akcją odczytow,\ doprowadził Związek tlo skutku równiei, na
wiosnę w latach 1933 i I<)34 w kilku większych miastach kraju odczyty programowe,
wygło,;zonc przez najlepszych znawców przedmiotu. Z odczytów tych niektóre dotyczyły
równie: ,:agadnień bałtycko-pomorskich.
\V tC'n sposób w roku 1933 wygłosił min. Strasburger w Krakowie w tlniu
16. II. 33 odczyt na temat: ,,Dlaczego i w jaki sposób dąż,1 .N'iemcy do aneksji Pomorza"
w dniu 22. Il. 33 w Katowicach b. prezes sejmowej komisji dla spraw zagranicz:
nych, Jan I> ę b ski, odczyt 11. t.: ,,Polityka mii;dzynarodowa .N'iemiec" (odczyt ten
został powtórzony w
Poznaniu w dniu 27. lll. 33), w dniu 13. III. 33 min.
Stras bu~ g er w Poznanrn odczyt 11. t.: ,,Cele i metody walki rewizjonistycznej
?\iemiec". \\ roku 1934, w thuu 12. Ili., prof. Kam ie n ie ck i wygłosił w Poznaniu
odczyt n. t.. ,, l'ol,;ka a Bałtyk".
I.

-
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Jeżeli chodzi o działalność propagandową Związku w sprawach bał
tyckich i pomorskich, przejawianą w formach nieuwzględnionych wyżej,
to nie od rzeczy będzie jeszcze zv.;r6cić u wagę na zorganizowaną przez
z. o. K. z. i Ligę :\!orską i Ko]onjalną w czasie od 2 do 2r maja r933
w \Varszawie wystawę obrazów pod nazwą: ,,Ziem i a. po m orska
morze w sztHce polskiej".

Be::nard Chrzanowski, b. Kurator
(Poznań,

Poznańskiego Ok!'ęgu

Szkolnego

l\Iatejki 30/3 1)

\V okresie sprawozdawczym ograniczyłem się do wydania moich
szkiców tyczących się wybrzeża z czasów odzyskania niepodległości
w jednym zbiorze „Z wybrzeża i o wybrzeżu" Szkice nowe. \Varszawa 1934, oraz książeczki „ Wybrzeże", tom 96 „Bihljoteki Szkół Powszechnych dla młodzieży", a także kilku artykułów w pismach.

,Jan Szwemin. b. Kurator

Okręgu

(Poznań,

Szkolnego Pomorskiego

::\Iatejki 54)

Wydał w roku 1933 nakładem Państwowego\Vydawnictwa Książek
Szkolnych we Lwowie, książkę p. t. ,,Szkolnictwo i Oświata na Pomorzu
r920-r930" (23 X r 5.5 cm, VI TI+ r 76 str). Po wstępie, dającym charakterystykę polityki szkolnej za czasów zaborczych i zawierającym
szczegćiłowy materjał statystyczny, il11strnjący stosunki narodowościowe
i wyznaniowe w szkolnictwie <lawncj prowincji zachodnia-pruskiej, autor
kreśli wyczerpująco dzieje szkoły polskiej na Pomorzu w picrwszem
dziesięcioleciu niepodległości, rozpatrnjąc kolejno administra.cję szkolną,
wychowanie przedszkolne, szkolnictwo powszech nc, kształcenie nauczycieli szkół powszechnych, szkolnictwo średnie ogól noksztalcące, szkolnictwo zawodowe i oświatę pozaszkolną. \V każdym dziale szkolnictwa
przeprowadzone s,J. poró\',·na nia między stanem r·zeczy, jaki istniał za
czasów zaborczych a tym, jaki hyl dorobkiem polskich władz szkolnych.
Liczne tablice statystyczne, oparte na źródłach nrzędowych, ilustrują
rozwój liczebny szkól, młodzieży i nanczyciPlstwa.
'

Dr. Rajmund Galon
{_Pozna11, \Yjazdo"-a 3)
się

a) Spis prac wyclru kowanych w czasie od
Pomorza):

I

listopada r932 (tyczących

1.
Krajr,braz ger,graficzny Torunia. Pamięt11ik miasta Torunia, Toruń 1933.
Z geo,;rafji Bydgoszczy. Przeg!ąd Byd{!,oski, Bydgoszcz I 933.
3. DJ!ina dolnej Wisły. Badania geograficz11e, Poznań 1934

2.

b) Obecnie pracuję z polecenia Instytutu Bałtyckiego nad „Przewodnikiem wzdłuż doliny dolnej \\iisłv". Pozatem zamierzam opracować
;;tratygrafję fauny morza dylnwjalnego na obszarze doliny dolnej \Visly
(także na obszarze Prus \Vschodnich).

Dr. Karol Górski
(Pozna11, Górna \\"ilda 84)
Pracuję nadal nad dziejami Pomorza.
dziny tygodniO\vo wykła<lów o państwie

Zgłosiłem na rok
krzyżackiem oraz

1934 2 go2 godziny

224 tygodniowo ćwiczeń nad źródłami pomorskiemi, a to w celu zaznajo·
mienia pr z yszłych pracowników z zasobami a rchiwów pomorskich. Od
,.
końca 1932 r. opublikowałem prace:
I.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Historia polityczna Torunia do r. r793", str. 63. Odbitka z dzieła zb:orowego
,,Dziefe Torunia". Toruń 1933.
kolonizacji polskiej w Prusach". ,.St1ażnica Zachodma" roczn. XII (19331
,, Germanizacja Pomorza Dolnego". ,,Straż1iica Zachodlłia" roczn. XII (1933).
,,Z dziejów ustroju Pomorza". ,,Rocznik Gda1iski" t. VII, 1934.
,,Malo znany pomnik prawa bartnego". Tamże, t. VII, 1934.
,,Pierwotny Gdańsk i dzieje jego zagłady". ,.Rocznik Gdański", t. VI, 1933.
,,Siedemsetlecie prawa chełmińskiego". ,,Tydzień o Pomorzu" i odbitka. Str. 6
Poznań 1933.
,,La decadence de !'Etat et de !'Ordre Teutonique en Prusse". Odbitka z „La
Pologne au VII Congres International". Varsovie 1933.
,.Zarys dziejów osadnictwa na Pomorzu", III Naukowy Zjazd Pomorzoznawczy.
Str. 13. 1933.
.,

,, Początki

Dr. Kazimierz Kaczmarczyk, Dyrektor Archiwum
(Poznań,

Góra

Przemysława

Państwowego

1)

\V bieżącym roku ukończyłem druk , .Xajstarszej Księgi f,awni,zej
miasta Torunia z lat 1363-1428' ' , stron 392, obejmującej 1997 zapisek.
Obecnie pracuje kustosz Adam Ka Ie tka nad indeksem osobowym
i rzeczowym do powyższej księgi, która ma się u kazać nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Dr. Janusz Staszewski
(Pozna11, Archiwu m

Państwowe)

Dr. J. Staszewski pracuje głównie nad zagadnieniami, związane•
mi z historją wojskowości Pomorza. Z tego zakresu ogłosił drukiem w r. 1933
w 26 tomie „Fontes" Towarzystwa. Naukowego w Toruniu: ,,Żródła
wojskowe do dziejów Pomorza w czasach J\.sięstwa \Yarszawskiego
Zajęcie Pomorza. w r. 1806/7''. Część druga, obejmująca d ziacz. I łania wojska polskiego w Prusach Wschodnich w r. 1807 oraz gru py
obserwacyjnej na pograniczu Pomorza w r. 18II, jest już częściowo
przygotowana do druku. Z tejże dziedziny ogłosił autor nadto nastę
pujące rozprawy:
,,Wojsko polskie na Pomorzu i pod Gdańskiem w 18o7 r." w „Rocz11iku Gda'1skim" t. VI.
,,Dzieje wojenne Torunia w latach 1794-1815" w ksiatce zbiorowej p. t.: ,,D!iej,
Toru11ia", wydanej z okazji 700-lecia miasta Torunia.
,,Pomorze w Jatach 1806/7" w wydawnictwie „ TydJień o Pomor.?u".
Wypadki na Pomorzu za czasów Księstwa \Varszawskiego omawia częściowo monografja
p. t.: ,,General Dominik Dziewano\fski".

\,V druku znajduje się rozj)rawa o dziejach garnizonu gdańskiego
w Jatach 1808-1812 r.
Pr6cz tego na zamówienie I nstytu tu Bałtyckiego przygotowuje
autor r ozprawę o znaczeniu mili t a r nem P r us \Vschodnich do r. 181-4.

Dr. Kazimierz Kierski
( Poz nań,

Mickiewicza 27)

\V okresie sprawozdawczym napisał autor dużą prace p. t.: ,,Ochrona
pra w mniejszości w Polsce", (Poznań, 1933), gdzie omówił pod tym
wz~ I ędem i stosunki na Pomorzu.

-
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GDYNIA
Muzeum Miejskie w Gdyni
Kustosz Dr. J. Krajewska
BaJania naukowe Muzeum w Gdyni odbywają się w dwóch kielU_nkach: etnografji i pr<'historji. \V programie, opr~cowanym na naj
bliższe lata działalności .\luzeu 111 przewidziane są badam a K:3-s~u bszczyzn~
we wszystkich ohja.wach kultury materjalnPj, duchowe) 1 społeczne)
oraz gromadzenie materjału zabytkowego kultury l{aszubó""." w Muzeum .
. Dotychczas zostały przesięwzięte wycieczki, które m1~ły na celu
20
:Jentowanie się w materjale zabytkowym na terenie powiatów mors~iego, kartuskiego, kościerskiego i chojnickiego, przyczem . s~lak W,Y~
c,~czek prowadził w ostatnich trzech powiatach poprzez m1e1scowosc1
lezące nad jeziorami, w celu zebrania materjału do badań nad rybachvem )eziornem. Podczas badań był zakupywany materjał zabytkowy .
.N a rok 1935 przewiduje się dalsze badania na terenie Kaszubszczyzny.
zostały dokonane następujące prace:
\V dziedzinie prehistorji
rozkopano dwa cmentarzyska w Redłowie pod Gdynią w 1933 roku oraz
w roku 1934_ na ulicy \Vitorni11skicj w Gdyni, na Witominie (gdzie
': dalszym ciągu będą prowadzone badania), w Gdyni w okolicy Góry
I•_o~h~t oraz w ;Vielkiej \Y~i-Ilallcrowie i Chłapowie. Cmentarzyska prze"' azme z. c_zasow kultury grob6w skrzynkowych z ur na mi hvc1.rzowemi
z wczcśrneJs~ego lub późniejszego okresu tej kultury, bądź mieszanej
z kulturą łuzycką o_raz z kultury łużyckiej. Na \ Vitominic odnaleziono
które dopiero na wiosnę 1935 roku
szk1eletow<',
cment~rzysko
zostanie zbadane.
_Na rok 1935 przewidziane są również wykopaliska 11<1 terenie
PO\\'!atu morskicg0.
O_becnie odhywają siQ prace przygotowawcze celem spreparowani_a
mater płu zabytkowego dla wy-;tawienia go w \1uzeu m, którego otwarcie
pr.z~wi<luje się na wiosnę 1935 r.
Założenie Muzeum zostało postanowione przez l\omisarjat Rządu
w Gdyni w 1933 roku. Początkowo były prowadzo ne luźne b.~da~ia
naukowe nad kulturą !udową Kaszub i prehistorją Pomorza, ktore
..
. .
w roku 1934 miały charakter systematyczny.
~uzeu m ~osiada 3 działy: etnograficzny, p_rchi~toryczny_ 1 ~11stoq1
ro~WOJU Gdyni. \V statucie Muzeum przewiduje się ot~'':1-r c1c rn1~ yc~
działów. Obecnie prowadzone są rozmowy wstępne z innem1 rnstytuc1am1
naukowemi <lla wyjaśnienia możliwości rozszerze n ia o bec n ego M u zeum
do wielodziałowego, które otrzymałoby nazwę Muzeum Morskiego.

Rocznik Statystyczny miasta GdYni
Redaktor B. Polkowski
\\' grudniu 1934 r. wydany został Rocznik Staty?tyczny Gdym.
.
Obecnie opracowuje się sprawy mieszkaniowe ~- Gdyn1.
Nadto przy Komisarjacie Rządu powstało bmro nowych proJektów,
które opracowuje calok-;ztałt zagadnień rozbudowy i komunikacji w Gdyni
i na terenie regjonu morskiego.

Rocznik Interesantów Portu
Redaktor Dr. Bolesław Kasprowicz
\\' okresie sprawozdawczym wydano dwa roczniki:
r. Rocznik I{ady Interesantów Portu w Gdyni za r. I 93 r.
2. Rocznik Rady Interesantów Portu w Gdyni za r. 1932- 1933.
Stan posia<l. ziemi.

II.
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22G TowarzYstwo
Towarzystwo

zostało

Przyjaciół

Nau'k w Gdyni

stworzone w

połowie

listopad a

193.J

1

oku

i zn:1.jduje się w stanie organizacji. Działalność swoją rozpocznie w r. 1935

po zatwierdzeniu statutu.

Dr. Kazimiera

Jeżowa

(Gdynia, E.am ienna Gó ra)
<lo prac, obecnie przeze mnie przygotowywanych, zticram
pracy o podstawach gospodarczych polityki agrarnej rządu
pruskiego na Pomorzu w czasach porozbiorowych. \V czasie od 1-go
listopada 1932 r. do eh wili obecnej wyszły nast<;pujące moje prace:
Odnośnie
materjały do

,,Die Bevolkerungs- und \Virtschaftsverhi:iltnisse im westlichcn Polen. Zu Rauschnings
Buch: ,,Die Entdeutschung \\"estpreussens und J>osens". Gda11sk 1933.
Gda11sk 1933.
3. ,,Der Grundbesitz in \\"eichselpommern zur Zeit der Teiiungcn l'olcns und vor dcm
Weltkriege". Gcla11sk 193.1.
4. ,,La culture de la vigne en l'•>logne". ,,Comptes rendus du IV-cme Congres International de Gćographie''. \\"arszawa 1934.

1.

2. ,,Po!itische Propaganda in der deutschen Geographie".

GDAŃSK

Towarzystwo

Przyjaciół

(Gdańsk,

Nauki i Sztuki w

_\.m O'.ivaer Tor

Gdańsku

2--ł)

\V ciągu dw6ch lat ostatnich (1932-1934-) Towarzystwo wyna rynek księgarski nastQpującc wydawnictwa:
I. ,,Rocznik Gda,zski", Tom V l. !{ok 1932. (Gda11<;k 1933 str. 5or
z 15 ilustr.). Jest on poŚ\\'iQcony pamiQci 650-ej rocznicy przyłączenia
Pomorza do Polski. Na treść tego tomu składają się nastQpujące rozprawy:
.\.

puściło

Dr. :'li. Dr ag a n: l'olitycwy testament ostatniego z k~iiJżijt Pomorza gda11skie~c.
Dr. L. Koc z y: W sprawie sporu o najdawniejszy pocluój Pomorza
~- Dr. K. Gór s ki: l'ierwotn y <;clańsk i cl zieje jego zag;tad y.
4. Dr. S. Bod II i a k· :'lfol.Jilit;icja kapitanów Straży ;1l•lrskiej na sejmie Unii
5. I>r. K. Lepszy: Stefan Batory a (;da115k (rzut oka).
Lutman: (;cla11sk a Polska w stosunku dziejowym {q 14-1i93).
fi. Dr. K
7. Dr. J. Staszewski: \\'ojsko polskie na Pomorzu i poci Gcl:u'1,kiem w 1~07 r.
8. Dr. L. Si m o 11: Z t!Liej0w teatru polskiego w Gdańsku.
9. Dr. L. Sim o n: .'.'Jieznane polonica z Bil.Jljoteki :'lliejskiej w (;dai'isku. I. Jana
D,rnieckiego „Vall(la" (1;9,J).
Bihljog;ra!ja kaszubsko-pomorska (19,1 -1032).
IO. Dr. W. Pn ie wski:
l' i as e ck i: Tra!l7:yt wschodnio-prnski w pi~miermictwie ni<'micck,em.
II. \V. J.
K. L. ll o 11 cz a: Propagan,Ja antypolska a rzeczywisto~<'.
I z.
Pozatem w dziale recenzyj omówiono tllng-i s;,:npg; pn iii ikacyj clotycz;\cyd1 Grlai'1~ka i Pomor.la,~mi~tlzy innemi wydawnictwa „O~tland-Institut'u" w Gdai'1~ku.
I.
2.

1

, , K r z y s z t o f C c l c s t y n :\f r o n g o w j u s z ( r 764KsiQga pamiątkowa po<l redakcją ])r. Władysława Pnicwskiq~o.
Gda11.sk 1933. (Str. 378+10 nlb.+11 ilustr.). Ka treść tego tomu skła
dają się następujące rozprawy:
11.

1 S:;.5)".

Pn ie ws ki - Krzysztof Ce!t>styn ;1lrongowjusz. iywot I dz1cla.
Dr. \\'. Pn ie wski - Korespondencja ~lrong-owjusza.
Dr. S. SI 0 t'J ~ki - :'l[rongowjusz jako gramatyk.
1..:,. prof. K. :\lichej cl a - l'ostyla :\lrongowjusza.
Dr . .\. Ka weck a - l'ieśnioksiąg ;\lro111,:owjusza.
Dr. A. \V oj t ko 11· ski - Gustaw Gizcwjusz i jego listy.
Z. :'II o carski - :'1.'icrnan y ex-lil.Jris l~izewju.:;za.
Ks. dr. K. Ka n tak - Starania bernardynów polskich o odzyskanie konwentu
gda11skiego
9. K,. A . .\[ a 11 ko wski - Bibljografja polskich druków gdai'1skich od r. 1800 do
f. I 918.

r. Dr. \\'.
3.
4.
~6.
7.
8.

227 IIJ.

Z serji wydawnictw w

językach

obcych:

Bogusław Dobrzycki Die Entwicklung des Danziger Hafens vor und nach
dem \Veltkriege. Danzig 1932. (Str. 44 z 13 tablicami).
Dr. Kazimiera Jeż o w a - Die Bevi:i]kerungs-und \Virtschaftsverhiiltnisse im westlichen Po!en Zu Rauschnings Buch „Die Entcleutschung \\·estpreussens und Posens".
Danzig 193J. (Str. 194).
3. Dr. Kazimiera Je :to w a - Politische Propaganda in der cleutschen Geographic.
Danzig. 193 . (Str. 80).
4. Dr. Kazimiera Jeż c w a Der Grundbesitz im \\"eichselpommern zur Zeit der
Teilungen Polens uncl \'nr ciem \Veltkriege. Danzig. 1934. (Str. 216+ 3 tabl.) •
.-\JfrC'cl Si e be n ei che n - Danzig- Gdynia. Danzig 1933. (Str. 23).

r.

2.

B. Xa uko11.czeniu znajduje sir; druk „Rocznika GdMislłiego".
Tom \'11 i VIII. Lata 1933 i 1934. Na treśt~ tego podwójnego tomu
składają

r.
2.

3.
4.

1.
6.

się:

CZl~ŚĆ I. ROZl'RA\\'\'•
Dr. Z. \V oj ci ech o wski - Pomorze a pojęcie Polski piastowskiej.
Dr. T. Le hr - Sp I a w i i'1 ski - O nazwie pomorskiego grodu \Volin-Julin.
Jlr. J. \V i d a je w i cz - Bu rysia w.
Dr. :'IL :'llaluszyi1ski - Zabór Pomorza przez Krzyi.aków 1308-1309.
Dr. O. O cl I oż i I i k - Husyri na brzegu Bałtyku w 1433 roku.
Dr. K. (; ó r ski - Z <l1iejów ustroju Pomorza.
Lepszy - Straż.nif'y morza Stefana Batnrego.
l' i w ars ki - Jan l[I Sobieski wobec spraw bałtyckich w Jatach 1693-

s: g~:

r

I (,94.
9. Dr. J. S tas ze wski Staszewski IO. Dr. J.

.-\rtylerja polska pod Gdai1skicm w 1807 roku.
Z dziejów garnizonu gdai1skiego w latach 18n7-1R12.

CZI~ŚĆ lI. :IL\.TERJALY:
L. Koc z y - :llatcrjaly do dziejów JLrnzy na l'omorzn.
I{. (; ó r ski - Pomnik prawa hartnC'go na Pomorzu.
Ros two ro wski - Co szlachcic polski X VIII wid<u kupował w Gdat'1sku.
P. Cz ap Ie\\' ski - ;\lajatki k:>ściclne sekularyzowane na terenie województwa
pomorskiego i \V. ;\l. Gda11ska po r. 1772.
llr. \V. I' n ie wski - Tobjasz Grotkow,ki i jego niPznany poemat morski. •
llr. S. S a w i ck a - Gdańsk i Królewiec w hołdzie królom lY>]5kim.
Ks. lir. K. Ka n tak - '.\ieznany artykuł Stanisława Przybyszewskiego o Gdańsku.

r. llr.
2. Dr
3. S.
t- Ks.
~

6.
7.

C. \\" przy gotowa n i u znajduje c;ir; wydawnictwo źródeł historycznych, odnoszących się do dziejów morskich Rzeczypospolitej p. t .
.,.i\1onumenta l'oloniae ::\Iaritima".
Tom r. Scrji T., mający objąć zabytki od najda,Yniejszych czasów do
polowy X I 11 w. opracowuje dr. Leon Koczy, ktc'iry ,v tym celu odbył dwumiesięczną poclr(Jż do Niemiec i Danji dla zebrania materjalu z archiwów
w Berlinie, Lubece i Kopenhadze. Tom 2. Serji I., obejmujący okres
ocl polowy XIII w. do ko11ca panowania ,\lcksandra Jagiel1011czyka,
przygotowują <lr. Karol
Górski i dr. .\ntoni ',\"alawender.
Serję IT, również w clw(ich tomach, która obejmuje dzieje floty
polskiej za czasów Zygmunta ,\ugusta, Stefana. Batorego, Zygmunta III
i \Vlaclyslawa IV, opracowują dr. Stanisław n o cl n i a k i dr. Kazimierz
Lepszy. Dr. S. 13 o cl n i a k gromadzi matcrjaly do czasów Zygmunta .\ugusta i '.Vladyslawa IY, dr. K. Lepszy do czasów Stefana Batorego i Zygmunta lll.
\\' przygotowaniu znajduje się również opracowane przez prof. dr.
,\. Skalkowskiego z Poznania „Józefa \Vybickiego archiwum".
\\·ydawnictwo to ma na celu uczczenie twórcy hymnu narodowego,
który ksztc1lcił się w Kolegjum 00. Jezuitów w Gda11sku.
Towarzystwo zan1 ierza też rozpocząć wyllawanie serji p. t. ,,Studja
(~dai'1skie", która obejmuje szereg monografij w objętoś(:i ponad 5 arknszy druku. Jako początkowe tomy tej serji ukażą się:
Dr.
lh.

Stanisław
Stanisław
Bałtyku.

n od
B

'1

n i a k dni a k

Dr. Kazimierz Pi w a. r ski -

Jan Kostka, kasztelan gda11.ski.
gandera o:-;tatniego Jagiellona
Jan 111 i Glla11.sk.

lG"'

na

2:28 D. Po 1 ska St ac j a N a u ko w a, prowadzona przez Towarzystwo, ,v ciągu dwóch lat ostatnich rozwinęła się znacznie i niewątpliwie
jest tworem żywym. W ciągu 9 miesięcy (listopad 1932--lipiec 1933)
w lokalu jej mieszkało dwócli uczniów prof. dr. J. Bujaka ze L,vowa,
bawiących w Gdańsku w celu zgromadzenia matcrjałńw cło dziejów cen
w Gdafi.sku w wiekach XVI, XVII, XVIII i początkach wicku XIX.
Po ich wyjeździe cło października 1934 ze Stacji korzystało 15 osób, które
przebywały od 3 dni cło 5 tygodni. Szczególnie ożywiony ruch na Stacji
Naukowej panował w okresie wielkich wakacyj letnich, umożliwiających
badaczom clłu ższy pobyt w Gda{isku.
Stacja Naukowa mieściła się wciąż w czasie sprawozdawczym przy
ul. Kassubischcr Markt 2r, I p. Od października 1934 r. została przeniesiona do gmachu, w którym mieściła się Pomorska Dyrekcja Okrę
gowa Kolei Państwowych - _\m Olivaer Tor 2-4, gdzie też mieści się
obecnie i reszta agend To\\·arzystwa. Stacja Naukowa zajmuje tam
3 pokoje, z których 2 są przeznaczone na pokoj<' gościnne, T zaś obszerniejszy na pracownię. \V pracowni znajduje się bibljoteka Towarzystwa,
obejmująca koło I 500 pozycyj Lihljograficznych.
Obok znajduje się
czytelnia pism naukowych polskich, otrzymywanych przez Towarzystwo
jako wymianę za „Rocznik Gdmiski" oraz inne wydawnictwa.

TORUŃ
ogłosił

Towarzystwo Naukowe w Toruniu
o:

Roczni ki, t. 39 (1933) Stanisław W a ! ę g a: ,. Dzieje polityczne Torunia u sch ylku
Rzeczypospolitej /1724- 1793)". Z słowem wstępnem Władysława I{ o n o p cz y ń
s k i e g o. Tom 1.
Fo n te s, t. 26 (1933) ,,Źró<lla wojskowe do dziejów Pomorza w czasach Księstwa Warszawskiego. Cz<:ść I. Zaj<;cie Pomorza 1806/7 r.". Podał Janusz S tas ze wski.
Z apis ki, t. IX (1932/3 ), nr. 1 - : Ks. A. Ma 11 ko wski: Kronika 00. Bernardynów Lubawskich". - Ks. A. :'Il a ń ko ws ki : .,Li~t Karola Neya z r. I 836". A. M. Skal ko wski: ,,vVyhicia11a III". - Ks. \\'I. Lęg a: ,.Stary \Viec
w pow. kościer~kim". - Ks. A. ::Il a 11 ko wski : ., Fundacja króla Jana Olbrachta
dla klasztoru kartuskiego L\95 r.". - Ks. A. :II a ń ko wski: ,,O bajrowaniu
i innych dzwonieniach, szczególnie 11a Pomorzu". - Ks. A. lll a f1 ko wski :
,,Jan ClarezTorunia, biskup sambijski (1319-1344)". - Ks. A.l\Iańkowski:
,,Sylwef,ter Sto<lewesrher, toruńczyk, arcybiskup ryski (t 1479)". - St. n ą
h ro wski: ,,Portale, bramy i sienie toruńskie XVII w. (32 tai>!.)" - T. Mik u Isk i: ,,Pie;ń ludowa o Toruniu".

\V

d r u k n :
Rocznik u 42: Ks. T. G!emm'l: ,,Stosunki kościelne w stuleci n XVI i X\'II na
tle rl1ieiów kościelrtych Prus KrólcwskiC'h"
\\' Fo n te s : (dwa tomy) Ks. P. Pa n s k e wydaje: ,,Dokumenty Starostwa Czluchowskirgo", K. Kaczmarczyk ogłasza Najstarsz<J ksi<;gQ ławniczą Starego
miasta Torunia.

\V

\\' rękopis i c monografja T. N o w a ka : ,.Oblężenie Torunia ,v roku 1G58'', L. [( o cz cg o tom J „Źr(idła do dzicj(iw wojny "
Trzynastoletniej" zawiPra.jący księgQ Theudeinkosa, J. Stasze wskiego tom Ir: ,,Źródeł wojskowych do dziejów l'omorza w czasach
Księstwa Warszawskiego" (Oblęfrnie Gdańska 1807 r. wojsko polskie
w Prusach \\'scho<lnich 1807 r. Korpus obscnvacyjny 18n r.),
T. \V ag i (t): ,,Cmentarzysko Gostkowo Folsung w pow. toruń
skim" i in.
Z r ef er at ó w wygłoszonych na po,;iedzeniach wydziałów Tovv.
Naukowego ,v Toruniu wymienić naldy:
R. Lu t m a n : ,, Cdańsk a Polska w rozwoju historycznym",
Ks. i\. l\I a ń ko wski : ,,Dzieje cechu miernickiego w Toruniu",
„Kronika 11isjonarzy Chdrni1'Iskich (1G76-1747)" i komunikat o rodzinie
Karwatów na Pomorzu (na podstawie dokumentów rodzinnych o<l
I 566 r.).

220 Książnica

Miejska im. Kopernika

(Toruń,

\\·ysoka 16)

Największa założona w r. T<JZJ z centralizaCJi ksi~-gozbiorów toruń
skich przeszło stotysięcznotomowa bibljoteka naukowa w województwie
pomorskiem osiągnQla w ciągu pierwszego dzicsirciolecia swego istnienia
liczbę nowych wpłyvdnv 21 856 tomów, z cyfrą 39 883 odwiedzin czytelników. \V r. 1933 ,v płynęło do zbiorów l 119 dzieł w I 319 tom.ad1>
nic licząc czasopism bieżących; odwiedzin byto 5 334, czytano 1 952 dziel
w 2 881 tomach i 134 rękopisów.
J

W ukresie 1923-1933 r. Ksi,1żni ca miejska im. Kopernika wypożyczyła z innych
hibljotek i instytucyj dla swych czytelników 4-U dziel, 770 n;kopisów, 27 rycin, a ze zbiorów
Książnicy inne bibljoteki i pokrewne instytu('je, tak krajowe jak zagraniczne, "·ypożyczyly
(i54 dziel, 29 rękopisólV .
.Na jubileusz 700-lecia Torunia Książnica zorganizowała w salach l\Iuzeum miejskiego specjalny dział; ., Książki w Tornniu" w ramach wystawy historycznej Torunia.
:--la wystawę Ksiątnica wypożyczyła szereg „torunensiów" z bibljotek krajowych i zagranicznych, główną czę<;6 eksponatów stanowiły zbiory własne .
W r. 1934 Ksiąinica otrzymała egzemplarz obowi;Jzkowy wszystkich druków
ukazujących się w województwie
pomorskiem, uzyskuj~c tym sposobem ustawowo
charakter regjonalnej bibljoteki pomorskiej.
1
\ \ r. 1934 Starostwo 1,;:_rajowe Pomorskie zakupiło ksi~gozbiór senjora
hibljofil()\v pomorskich ś. p. \Valentego Fi a łka, znanC'go wydawcy
książek ludowych w Chełmnie i przekazało w dPpozyt Towarzystwu
Naukowemu w Toruniu. Tym sposohem w skład bibljoteki toruńskiej:
wchodzą wysoce wartościowe zbiory, skladaj<J.CC' si~) z nkoło 5 ooo to1n\'iW.
Wartość sp<1cj::1lna ksiQgozbioru ś. p. Fialka polega na obfitej kolC'kcji
druków pomoVikich, Śl<1skich, pocz~ści wielkopolskich X TX-XX wiek11
(knmplet literatury kaszubskiej ubiegłego i bieżącego stulecia ". Ksiriż
nicy), na bogatym zhiorze polskich wydawnictw Indowych i popularnych XTX:. i początku XX ,.,ieku. Urnpełniają również zbiory Fia!ka
znacznie hihljotckr; toruńską w zakresie hi:-dorji literatury polskiej.

Dyrektor
prace:

Książnicy fZygrnunt

:\·f o carski

ogłosił

następujące

:>liezn:111y ex-libris Gizewjusza. \V ksi<;dze zbior. M. C. Jlrongovius. Gda1'isk 1933i odbitka.
lrlea uniwersytetu pomorskiego a torni'1skie ~rodowisko naukowe. ',,Dzie11 Pomorski •~
1934, nr. 63.
\Vystawa „ Książka w Toruniu". Przegląd fli/1ljote.;z1iv (Kraków) VIII (1934), z. 1
Ksi;:iżka w Toruniu ,10 r. 1793. Zarys dzit'jów. W prncy zb1orO\\cj „Dzieje Torunza"
193~ i odbitka T. r 934, str. 126.
Wywiezione skarby bihljotrk kl::lsztornych na Pomorzu. ,,Gryf" (Gda11sk), IX(1() _H}·
nr ~-

Muzeum Miejskie w Toruniu
Podali: Kustosz Dr. Gwido Chmarzyński i Mgr Jacek Delekta
(Torn11, Ha.tusz)

z chwilą zaangażo,van:a przez Za.rząd ;\liejski w Toruniu osobnego,
kustosza zbior<iw m.uzralnych w lipcu 192Q r. w osobie dra G,Yidona.
C h mar z y {1 ski ego mogło J\Iuzeum l\liejskie przystąpić do racjonalnej reorganizacji swych zbiorów pod względem system.atyzacJi, ekspozycji i naukowego oznaczenia eksponatów. Wtedy podziC>lono całość·
zhiorów na 6 oddzielnych ciziaMw, a więc: 1) Prchistorja, 2) Sztuka
(rzeźba i malarstwo), 3) Rzerr:iosło artystyczne, 4) Numizmatyka i mcdaljerstwo, 5) Grafika, 6) Etnografja. Dla obszernego dzialn prehistorycznego przydzielił Tymczasowy Komitet Organizacyjny Pomorskieg0-

Instytutu Naukowego oclclzielnego kustosza-archeologa w osobie śp. dra
Tadeusza \V ag i, który pełnił swe funkcje od począ tk11 193 r r. , 1 0
końca 1932 r., a od maja 1933 r. przydzielił Instytut Bałtycki \\ charakt<"rze kustosza-archeologa mgra Jacka Dele k t ę 1 • \\' ramach prac
reorganizacyjnych mieściła się sprawa komasacji zbiorów Towarzysh\·a
Naukowego w Toruniu ze zbiorami miejsk1emi, którą to pracę ukoń
czono w korku 1930 r. tak, iż :\lnzeum zreorganizowane uprzystępniono
publiczności w dniu 19 lutego 1931 r. (rocznica urodzi11 Mikołaja Eopernika). Zbiory skomasowane po~iaclają wyraźny charakter regjonalnopomorski, tymczasem z przewagą zabytków toru fiskirh.
l\Iiarą zainteresowania ~roleczeństwa muu urn to1u{1>kicrn jc,st fic k\lc11cja zwiedzających, która od 19 lutego 1931 do 15 wrze~nia 193.i zamyka si~ cyfrą :?.'i-578 osóu,
oraz 706 wycieczek szkolnych, organiz;i.cyj społecmych i wojska ze WHystkich stron
4 055 osób, 193.1 r. - 1 2 853 osóli, I 93-ł r. do
Polski (1931 - 3 467 osóli, 1932 r. 15. IX. - 5.203 osób).
uczonych arcl1P<>logów, histoqków sztuki, etnografów i muzeologów
Spośród
zwiedziło Muzeum dużo osób z kraju i zagranicy, przycz,_•111 rC'prezeutowane są uniwersytety, muzea i urz~dy konserwatorskie pobkie oraz angiebkie, ame1ykcfo,kie, uplgihkie,
czechosłowackie, francuskie, niemieckie, łotewskie, szwc-dzkie, gdat'1skie i włoskie. l\luzeum
utrzymuje korespondeucj~ z licznemi instytucjami i osolia111i w kraju i rngranic 4 , Lierze
udział w publikacjach naukowych drogą uprzyst~Jmiania zbiorów uczo11~rn, udziela rnaterjalów fotograficrnych ornz ,1srółp1acuje z ró:mmi ")d,l\111:c-t,1.m1 i i1·st)tucj;1111i
naukowemi.
Zbiory J\!uzcum wzrosły w I. 1031 - 193·1 znacznie r,rz,•z depozyty, dary i zakupy
przyczem w dziale prehistorycznym przybyło 1 588 Pksponatów, w dziale h,storvcznoarty,tycznym .po eksponatów, do gabinetu numizmat\-rznego przyh)IO 3 68q 0kazów,
do bililjoteki podr~cznej 397 tomów. :--.:arlto stworzyło llluzeum spcrjalue archimm1 fotograficzne, w którem zebrano 7~0 klisz fotogr:ificznych oraz 185 klisz drukarskich siat kowych. Spo,;ród d,•pozytów wymieuić należy w pierwszym rz<:dzie zbiory TU\1·arzystwa
Naukowego (prehistorja, sztuka, rzemiosło a1tystyczne i numizmatyka), legat \\'al('rego
Amrogowicza z Sopot (numizmatyka, grafika i t'lnografja), dcpozyt pomorskie!!O Towarzystwa Popit'rania Przemysłu Ludowego (etnografja kaszuli~ka i l,Grow:acka) oraz clrpoz~·ty
Cechów Toruńskich (pami 4 tki cecht we, przc•mysł artystycwy).

\\' dzie(lzinie ekspozycyjnPj 11rząclzilo i\lnzl'\1111
wystawy \\" swym lokalu w ratuszu:

nastl;-pnjące

specjalne

legatu Arnrogowicza w r. 1932.
juhiJeuszow;1 700-lecia 1niasta Torunia w r. l<J33, wespół z Ksi,Jżnieq ;'lliej,k,1
im. Kopernika i .-\rchi\\'t11I1 m. Tornuia.
3. Wysta\\'e pami,Jtek po Sobieskim \I' r. 1933 (paździPruik).
4. Wystawę pami;Jtrk po lekarzach tor111'1skich ,,. r. l<J.l3 (li~topad-gnulziet'1) - ol>:e
wespół z wymieniOllt'Illi wyzej in~tyturj,uni 1uii·jsk1emi.
5. \\'yst:i.wę Czasopism Slowiat'1skich w r. 1ri:,4 (rnarz('c-maj) zorgauizowan;1 przez
Towarzystwo Po!sko-Czeskosłowackie w Toruniu.

r.

·wystawę

2.

\\"ystawę

Kustosz Muzeum dr.
prace:

(.~wid o C. h mar z y 11 ski

oi;losił nastę

p11jące

1. ,,:\Iuzeum Wdzydzkie i prolilem ludoznawstwa kaszuli~ki('go", (oclhitka z ,JJ11ia Pomorskiego" 1932 :--r. 165), Torur1 1932.
2. ,,Toruńskie znaleziska gotyckie", ib:cl. Nr. 28n.
3. ,,Madonna Toruńska", iliicl. Nr. 1, 1933.
4. ,,Pomnik romantyczny w Toruniu", ilii<l . .!\r. 39 .
.5. ,,Zagadnienie nacjonalizmu w Śrt:dn:owi(czuc·j ~ztuce Toru11:a", .,lllesfi,:i11" \'Jl!, Nr. 1,
Toruń 1933.
6. ,,Toruń dawny i dzisiejszy", 118 ilustracyj, Torut'1 1933.
7. ,,Średnowieczne witraże toruf1skic", Di11le1J'11 Iiis:o,ji Sztuki
Warszawa 1933.
8. ,,Ckrzyżowanie z Lignów na I-·omorzu, iliid. II, !\r. 1.
9. ,, Sztuka złotego wieku Torunia", Ziemia, \\"arsz,rn a 1933, :\ r. 7- <1.
10. ,,Sztuka w Toruniu. Zarys dziejów." Torui1 1934.
II. ,,Organizacja l\Iuzeum Pomorskiego w Torun:u", Pa111i(l11ik l\IH:ea/nJ', h1aków 1935,
zeszyt 3.
1 Od I paźdz:trn:l a 1934 rc·lni mgr l>elekta swe oliowi,1zk1 z ramienia l{omisji Zliiorów
Pomorskich.

231 Towarzystwo Bibljofilów im. Lelewela
(Tonu'i, Wysoka 16)
Działalność Towarzystwa im. Lelewela, założonego w r. 192ó, rozciąga siQ w szczególności na Pomorze. Towarzystwo ma na celu krzewienie zamiłowania do książki i współdziałanie w podniesieniu jej po-

ziomu estetycznego.
Z publikacyj o charakterze bad2wczo-naukowym
Tadeusz
Zygmunt

ogłosiło

prace:

l'ietrykow$ki:
,.\\·alenty Fialek, senjor l>ibljofilów pomorskich". Torui1
1929, str. 32+9 ilustr.
Batowski: ,.Witerunki Kopernika". Z 18 ilustracjami. Toru6 19,33., str. 1c.,4
+18 tabli<'.

X. Dr.

Władysław Łęga

(Grudziądz,

ul. Es. Kujota 48)

Zestawiłem
dla „Slow11ikct Geograficznego PaJ'1,stwa Polskiego"
wszystkie miejscowości Pomorza, w których znaleziono wykopaliska
lub w których się znajdują zabytki nieruchome z czasów przedhistorycznych, jak grodziska, kręgi kamienne, kurhany. Dodana jest krótka
charakterystyka zabytków co do typu i czasu, z którego pochodzą, jak
też wskazane są muzea, w których siQ przechowują.
\Vykaz przesłany
Redakcji „Słownika Geograficznego" obejmuje około tysiąca pozycyj .
Opracowałem dla „Księgi Pamiątkowej 700-lecia Torunia" artykuł
„Toru11 i okolica w czasach przedhistorycznych", c.;tr. 21. Osobno ·wydano odbitkQ ~ 24 rycinami. Praca zapoznaje czytelnika z osadnictwem
i knlturct okolic Torunia w epoce kamiennej, bronzowej i żelaznej. \Vyworly autora poparte są reprodukcjami tyvowych zabytków oraz mapa1.1i.
Przygotowuj Q pu b:ikację c rn.entarzyska przedhistorycznego z Chełmna
z okresu późno-latc11skiego i wczesno-rzymskiego. Rozkopano je 40 lat
temu, lecz dotychczas nie ogłoszono. Było tam ogółem 220 grobów.

•

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO
W LAT ACH 1933 i 1934
U w agi
Zasiąg

wstęp n e

działalności

Działalność Instytutu Bałtyckiego w okresie minionych
2 lat uległa znacznej rozbudowie i to zarówno w stosunku do
terenu objętego zasięgiem pracy, jak .też w stosunku do kierunków zainteresowań naukowych.
Coraz bardziej zaznacza się niemożność zamknięcia cało
kształtu pracy Instytutu w granicach dotychczasowego schematu, który dotąd obejmował głównie:

a) regjonalne badania pomorskie, wykazujące związek
naturalny Pomorza z Polską, i
b) kompleks 1,agadnie11, związanych z t. zw. dostępem
Polski do morza .
Jednocześnie bowiem Instytut już i poprzednio wyraźnie dą
żył do objęcia badaniami i publikacjami t erenów bezpośrednio
stykających się z Pomorzem, jak to Prusy Wschodnie i l\lazury,
oraz do rozszerzenia zakresu zainteresowaó. na całość p r ob 1 e m ó w p ó ł n o c n y c h w s p ó ł c z e s n e j P o 1 s k i.
\V ostatnim zaś czasie Instytut poczynił zupełnie realne
usiłowania do na wiązania bliższych kontaktów z ośrodkami
naukowemi w krajach bałtyckich i skandynawskich, stwarzając w ten sposób nowy, odrębny i zupełnie określony zakres
zainteresowań: zagadnienia krajów i ludów bałtyc
kich oraz skandy na wskich.
Do bliższego sprecyzowania na najbliższą przyszłość programu działalno~ci Instytutu w zakresie zagadniei'l bałtyckich
wydatnie przyczyniły się osobiste stosunki ze znaczną liczbą
badaczy w krajach bałtyckich, nawiązane przez Dyrektora
Instytutu Bałtyckiego podczas dwukrotnych wyjazdów do krajów bałtyckich i skandynawskich w lecie 1934 r.
Rezultatem konkretnym tych poczynafr będzie wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego w łączności z uczonymi krajów
bałtyckich w postaci kwartalnika w j(,'.z. angielskim p. t. ,,Kraje
Bałtyckie" ( Baltic Countries).

-
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Jeżeli chodzi
działalność

o zasadnicze formy, w których znajdowała
naukowa Instytutu, były to jak poprzednio:
I. w pierwszym rzędzie o r g a n i z o w a n i e wy si ł k u
ba da w cz ego w stosunku do zagadnień uznanych za
szczególnie pilne i ważne, a obok tego ·
z. u d o s t ę p n i a n i e z d o b y t y c h w i a d o m o ś c i w róż
nych publikacjach Instytutu: a) Pamiętniku I. B.,
b) Bibljoteczce Bałtycki ef, i c) Komunikatach Działu
Informacji Naukowej.
Pozatem w oparciu o własny aparat techniczno-naukowy
Instytutu (Dział Informacji Naukowej) uskutecznia się:
3. gromadzenie księgozbioru i prowadzenie bibljografji
bieżącej, dotyczącej Bałtyku i Pomorza, oraz 4. bezpośrednie oddziaływanie na kulturalno-naukowe ży
cie Pomorza.
Dla łatwiejszego rozejrzenia się w dwuletnim dorobku Instytutu Bałtyckiego rozważymy w dalszym ciągu łącznie prace
badawcze, jak też i publikacje w zakresie głównych dziedzin naukowych. Między temi dwiema formami działalności
istnieje ścisła łączność, gdyż 11iemal każda publikacja jest owocem dłuższych badań, podjętych w wyniku zabiegów Instytutu.
Na końcu uzupełnimy ten przegląd krótkiemi informacja„ni
co do rozwoju aparatu wewnętrznego Instytutu i jego dziawyraz

łalności społeczno-naukowej.
Jeżeli chodzi o organizację badań, daje się zauważyć dą
żenie do zogniskowania jej zasięgu około 3 zasadniczych dziedzin:

h i s t o r j i, g e o g r a f j i i e k o n o m i k i w oparciu,. o odpowiednie. zakl~dy naukowe w szkołach. akademickich. Autorami pubhkacyJ ogłaszanych w wydawmctwach Instytutu są.
z drobnemi wyjątkami, kwalifikowani pracownicy naukowi
wymienionych zakładów.
Prace wydawnicze prowadzi Instytut we własnym zakresie
i wszystko wydaje własnym nakładem.
1. B i b I j o g r a f j a
Od początku swojej d~iałalnośc~ Instytut ~ałtyck_i c~y ~ił
starania celem zgromadzema materJalu do regJonalneJ b1blJografji pomorskiej, którabf jednakże ogarniała również, poza
zagadnieniami regj~nalnem1 Pomorza - całokształt problemów
morskich i bałtyck1ch.
W wyniku tych, wys~łków, _po p_oczątkowych ~rudnośc~ach~
dr. St. W i er czy n s k 1 podJął się opracowama powyzsze3
bibljografji i wykończył ją w październiku 1934. Bibljografja
ta p. t. Biblfogra/ja Pomorska za lata I9I8-I932" zawiera
około 16.0~0 pozycyj i obejmuje wszystkie druki, które ukazały
się w zaznaczonym w tytule okresie.
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Równocze~nie dla kontynuowania dzieła dr. St. \Vierczynskiego Instytut Bałtycki p1owadzi rejestrację wszystkich druków, odnoszących się do zagadnień pomorskich i bałtyckich.
Rejestracji podlegają samodzielne druki oraz artykuły w czasopismach, począwszy od roku 1933, t. j. od tego czasu, na
którym się kończy Bibljografja dr. St. Wierczyńskiego. Prace
prowadzą współpracownicy Instytutu w Warszawie, Gdańsku,
Poznaniu i Toruniu. W ten sposób tworzy się kartoteka, którą
obecnie się porządkuje i na jej podstawie będzie się wydawać
Bibljografję Pomorską bieżąeq

2. F i I o I o g j a

W okresie sprawozdawczym Instytut Bałtycki udzielił zana badania w terenie mgr. Ludwikowi Z ab rock iem u.

siłku

Badania te mają za zadanie zbadanie właściwości gwary Borów
Tucholskich oraz wytyczenie granicy gwarowej między Borowiakami, Kaszubami i Kociewiem. W wyniku tych badań terenowych
ukaże się wkrótce w wydaniu Instytutu Zachodnio-Słowiań
skiego U. P. praca p. t.: ,,Gwara Borów Tucholskich", cz. I.
W XVI t. ,,Pamiętnika Instytutu Bałtyckiego" prof. Tadeusz
Le hr - Spław i ń ski w pracy zbiorowej p. t.: Kaszubi.
Kultura ludowa i języ.~ (Toruń 1934) ogłosił rozprawę „O narzeczach Słowian Nadbałtyckich".
Ponadto Dział Informacji Naukowej poświęcił kilka swych
komunikatów zagadnieniom językoznawczym:
Serja II,
..

IIT,

,,

III,

.,

III,

,,

III,

Komunikat

Nr. 77. Prof. dr. M. Hu dni ck i: Nazwy
geograficzne Pomorza najdawniej zapisane na naszych ziemiach .
I. Prof. dr. l\I. Rudnicki: O wspólnocie kulturalnej ludów bałtyckich
i słowiańskich nad Bałtykiem.
6. Prof. dr. l\I. Rud n ie ki: W po·
szukhvaniu przodków germańskich .
7. Prof. dr. l\I. Ru d n i c ki: O Kaszubach wśród Kaszubów.
,. 16. Prof. dr. T. Le hr Spław iński :
I(awśród
Jeszcze o Kasz u bach
szu bów.

3. A r c h e o I o g j a i P r e h i s t o r j a

\V okresie sprawozdawczym Komisja Archeologiczna Instytutu Bałtyckiego przeprowadziła cały szereg prac wykopaliskowych, któremi objęto wielką część Pomorza, a to powiaty:
tucholski, toruńs!..i, grudziądzki, ś .viecki, ka1 tu ski, morski,
chojnicki i wąbrzeski. Badania te prowadził prof. dr. J. Ko st r z c wski oraz jego uczeń mgr. J. D e 1 e k ta, kustosz
Działu Prehistorycznego Muzeum ::Vliejskiego w Toruniu, doniedawna pracownik Instytutu Bałtyckiego. Wykopaliska do-

starczyły ciekawych odkryć (osady wczesnohistoryczne w Żalnie

i Stężycy oraz cmentarzyska
w Gródku w pow. świeckim).

„łużyckie"

z IV okresu bronzu

Pozatem Instytut Bałtycki opiekował się zbiorami archeologicznemi, znajdującemi się w Muzeum Miejskiem w Toruniu.
Zbiory te uporządkował pracownik Instytutu J. Delekta. Sprawa
posunęła się o tyle naprzód, że można było już pod koniec
okresu sprawozdawczego wyodrębnić od Instytutu Bałtyckiego
dział archeologiczny w samodzielną placówkę naukowo-muzealną.
Prof. dr. J. Kostrze wski opracował zarys prehistorji
polskiej na Pomorzu, który ukaże się w języku angielskim p. t.:
,,The Prehistory of Polish Pomerania".
Dział Informacji Naukowej zamieścił w swych
następujące artykuły z dziedziny prehistorji:

Serja II,
I f,

,,

III,

,,

IlI,

,,

Ilf,

,,

III,

komunikatach

Eomunikat Kr. 86. Ostatnie wystąpienie propagandy niemieckiej w zakresie prehistorji. ·
„ 98. Prof.dr. J. Kostrzewski: Rola
\\'isły
w czasach prehistorycznych.
2. dr. T. \V ag a: Zagadnienie Pomorza
w świetle najnowszych bada11 archeologicznych.
.i. Prof. dr. J. Kostrze wski: Przyczynek do działalności Ostlandinstitu h1.
8. Prof. dr. J. I-~ ostrzewski: Czy
\Vikingowie byli panami Pomorza?
„ 15. Prof.dr. J. Kostrze,vsk,i: Kiedy
pojav,·iają się pierwsi Germanie na
Pomorzu?

4. E t n o g r a f j a i E t n o I o g j a

\V okresie sprawozdawczym Instytut Bałtycki przeprowadzał ankietowe i terenowe badania etnograficzne. Badaniami
objęto teren Borowiaków, a przeprowad7:ał je dr. Br. N a g el pod
ogólnem kierownictwem prof. dr. A. F 1 scher a. Celem bada1\
bvlo przedstawienie całokształtu kultury ludowej Borów Tud10lskich. Należy podkreślić życzlivye przyjęcie,. jakie znalazła
w~ród spolecze1\stwa na Pomorzu ankieta etnograficzna Instytutu
Ba ltyckiego.
l)r. Dr. N age 1 po ukoi1czeniu badai1 terenowych wziął
udział z ramienia Instytutu Bałtyckiego w zjeździe etnografów bałtyckich i skandynawskich_ w Sztokholmie. Zjazd ten,
połączony z serją wykł~cl~w i_ st\ldJ?W w dziedzini~ muzealnictwa, trwał przez pazdz1ermk 1 listopad 1934 r. 1 pozwolił
nawiązać bliższe stosunki z badaczami bałtyckimi.

\
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Ponadto Instvtut

Bałtycki

wydal w ostatniem dwuleciu

następujące publikacje z dziedziny etnografji:

+

Władysław
ł. ę g a: Ziemia malborska. Str. 256
XVIII,
rycin i 10 mapek. Toru!l 1933.
2. Bożena St e I mach owska:
Rok obrzędowy na Pomorzu.
Str. 271
XI. Torui1 1933.
3. F. Lorentz: Zarys ctnografji kaszubskiej. Str. 139, 19 rycin.
Toruń 1934.
4. A. Fischer: Kaszubi na tle etnografji Polski. Str. 110, 19
rycin. Toruń 1934.
W druku znajduje się:
5. Łucjan Ka mień ski: Pieśni ludu pomorskiego. Praca ta
została
poprzedzona badaniami terenowemi, finansowanemi
przez Instytut Bałtycki.
1.

Ks.

180

+

5. Hi s t or ja

W dziedzinie historji Instytut
publikacje:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Bałtycki

wydal

następujące

+

Wacław Sobieski: Der Kampf urn die Ostsee. Str. 269
VI.
Leipzig 1933. Książka ta ma doniosłe znaczenie ze względu na
historyczne udokumentowanie praw Polski do Pomorza i Bałtyku.
Ponadto podaje ona kompletne zestawienie literatury i źródeł
drukowanych.
Władysław K o n op c z y ń ski:
Kwestja bałtycka jako zagadnienie międzynarodowe. Str. 23. Toruń 1933.
Zygmunt "\V ojciec h owski:
Rozwój terytorjalny Prus
w stosunku do ziem macierzystych Polski. Str. 48. 10 mapek.
Toruń 1933.
Józef Wid aj ew i c z: Słowianie zachodni na Bałtyku. Str. 34.
Toruń 1934.
Franciszek Bujak: Kultury morskie i lądowe. Str. 25. Toruń 1934.
Witold Kam ie n ie ck i: Polska nad Bałtykiem. Str. 24.
Toruń 193-4.
Józef Feldman: Antagonizm polsko-niemiecki w dziejach
Str. 58. Toruń 193-4.
Stanisław Z aj ą c z k o w s ki:
Zarys dziejów Zakonu Krzyżackiego. Str. 75. Toruń 1934.

Ponadto Instytut Bałtycki przystąpił do opracowania
z-tomowego zbiorowego wydawnictwa „Dziefe Prus Wschodnich", do którego przygotowuje poszczególne rozdziały kilkunastu
specjalistów w odnośnych dziedzinach. Praca ta została zainicjowana przez dr. K. Gór ski ego, przy opracowaniu zaś planu
redakcyjnego hali bliższy udział prof. Z. W ojciec ho wski
oraz dr. R. Lu t ma n.
W okresie sprawozdawczym Instytut Bałtycki wvdał
również pracę, która częściowo odnosi się cło historji m(asta
Torunia:
Zygmunt
mieście.

Knot he: 1 oruń -· Stolica Pomorza. Przewodnik pv
Str. 124, 17 rycin, 3 plany. Toruń 1934.

Dział
mieścił w

historji:
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Informacji Naukowej Instytutu Bałtyckiego pokomunikata ch następujące artykuły z <lziedziny

Serja II, Komunikat Nr. 84. J. A. W i 1 der: Polski projekt kanału
bydgoskiego z r. 1766.
ll,
., 85. Dr. K. J e ż o w a: Z dziejów Prus
i emigracji francuskiej.
II,
., 91. Dr. A. W oj t ko wski:
Polska
i Niemcy na morzu.
III.
, 17. Doc.dr.K. Tyszkows ki: Polska
i Moskwa na Bałtyku.
6.

Ge o g r a f j a

\V okresie od listopada 1932 do listopada 1934 wydał Instytut Bałtycki następujące prace z dziedziny geografji:
I.

Bogdan Z ab orski:
Str. 56. Toruń 1933.

Zarys morfologji

północnych

Mieczysław Rybczyński: Wisła Pomorska. W
franc. i ang. Str. 57. Toruó 1934.
3. Stanisław Sr ok owski: Prusy vv·schodnie. \V
i franc. Str. 46. Toruń 1934.

2.

Kaszub.

jęz.
jęz.

pols.,
ang.

Ponadto na IV Naukowy Zjazd Pomorzozna wczy przygocztery referaty z dziedziny zagadnień geograficzny ch:

tował

Antoni \V r z os e k: \\'iclka własność na Pomorzu według naStr. 20. Toruń 1934.
2. vValenty W i n id: \Vielka własność na Pomorzu pod względem
narodowościowym. Str. 16. Toruń 1934.
3. Marja K ie ł c z ew s k a: Typy i rodzaje osiedli wiejskich na
Pomorzu. Str. 4. Toruń 1934.
'
4. Bogdan Z a bor s k i: Osiedla wiejskie Pomorza. Str. 28, r2
mapek. Toruń 1934.
1.

rodowości.

Komunikat y Działu Informacji
stępujące artykuły geograficzne :

Naukowej zamieściły na-

Serja II, Komunikat Nr. 73. Dr. K. Jeż o w a.:
Nowe prądy
w geografji niemieckiej.
„ 90. Dr. K. J e ż o w a: Nauka wojenna
II,
w geografJi niemieckiej. Agitacja polityczna w geo 6 rafji niemieckiej.
„ 97. Dr. A. \V r z os e k: Walka o granice
II,
niemieckie w świetle geopolityki.

Gcograf ja historyc zna
We wrześniu 1934 powstała z inicjatywy prof. W. Semko w i cz a Komisja ~tl~su Hi~tory~znego Pomor_za przy
Instytucie Bałtyckim, ktoreJ. za~a._n~em Jest opraco~am e A_tl?-su
historyczne go Pomorza. w na1wazrne1szych epokach Jego dz1eJÓW
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na podstawie wszelkich materjałów drukowanych, rękopiśmien
nych i kartograficznych. Obecnie prowadzi pracownik Instytutu
mgr. J. Bi e n i a s z poszukiwania archiwalne w wymienionym
zakresie.
Zagadnienia

7.

narodowościowe

i polityczne

Produkcja wydawnicza Instytutu Bałtyckiego w
zakresie zawiera następujące pozycje:

powyższym

Str. 32. To1uń
Dziesięcioro o Pomorzu.
r933. W jęz. pols., niemiec., ang. i tranc.
Stras bu r g er: Niemieckie zakusy podboju Po2. Henryk
j~z. ang. i franc.
morza. Str. 40. Toruń r933.
3. Leon \V as i 1 ew ski: Stosunki narodowościowe na Pomorzu.
Str. 54. Toruń r934. W jęz. franc. i ang.
4. Florjan Z n a n i e c ki: Siły społeczne na Pomorzu. Str. 60.
Toruń 1934. W jęz. ang. 1 franc.
5. Paul Super: Pierwiastki kultury polskiej. Str. 76. Toruń 1934
\V jęz. ang .

r. Roman Lu t ma n:

"r

.\rtykuły w Komunikatach

Działu

Informacji :Naukowej:

Serja Il, E:omunikat Kr. 81. Doc. dr. E.. T y s z k o ws ki: En:::yklopedja wojującej niemczyzny.
,, roo. Tendencje rozwojowe niemieckiej poII,
lityki wschodniej.
I I. B. Le i tg e ber: \\'ychodztwo pol,,
III,
skie w Danji.

s. S t o s u n k i g o s p o d a r c z e i o s a cl n i c z e

Instytut Bałtycki poŚ\viQcił w okresie sprawo1.dawrzyrn dużo
u wagi zagadnieniom gospodarczym i osadniczym Pomorza i Prus
Wschodnich. Z prac, wchodzących w zakres omawia1wj dzied?.iny,
wymienić trzeba następujące publikacje:
I.

Stan posiadania ziemi na Pomorzu. Zagadnienia historyczne
Protokół III Nau kowcgo Zjazrlu Pomorzoznawczego
oraz referaty: IZ. G 6 r s ki ego, X. _\. Ma 11 ko ws ki e g o,
E.. Jeżowej, .\. W oj t ko wskiego, R. Lu t ma n a,
E. Kierskiego, _.\, Okołowic za, -''· Kotiu żyń
s 1~ ie go. Str. 244. Toru6 193:L
Aleksander ~I u en n i c h : Osadnictwo niemieckie w Prusach
\Vschoclnich. Str. 52. Toru11 1934.
Zdzisław Lu d kie w i cz: Osady holenderskie na nizinie sartawicko-nowskicj. Str. 134, 9 tabel, 26 rycin i r mapa.. Toruń 1934.
Zdzisław Lu d ki ew i c z: Struktura agrarna Pomorza. Str. 36,
4 tabelt:>. Toru11 1934 .
Franciszek Dziedzic: Rolnictwo pomorskie w zarysie geograficzno-gospodarczy m. Str. 108, 31 i ![I tabC'), 28 rycin.
Toruń I934.
Artur Osborne: \Vłasność ziemska na Pomorzu. Str. 48
i 2 mapki. Toruń 1934. W jęz. ang. i franc.

i prawne.

2.

3.
4.
5.

6.

239 7.

Osadnictwo polskie na Pomorzu. Referaty ekonomiczne na
IV Nankovly Zjazd Pomorzoznawczy zgłoszone przez: W. St aF. D zie dz i c a, \V. Br o n i ko wskie go,
n ie w i cz a,
\V. Hu 1 ew i cz a i S. Ma n the y a, S. A n to n ie wskiego,
A. St. Brody, J. Poniatowskiego . Str. 216, 7 mapek.
7 wykresów i 19 tabel. Toruń 1935.

W druku znajdują, się:
8. Juljusz Pi as e ck i: Tranzyt niemiecki przez Polskę.
9. Polskie Pomorze. Tom III. Stosunki rolnicze na Pomorzu.

Dział

Informacji Naukowej Instytutu

Bałtyckiego umieścił

w swych Komunikatach następujące artykuły w omawianej

dziedzinie:
Serja II, Komunikat ~r. 71.
II,

"

72.

TT

Jl,

..

79.

II,

..

86.

TI,

..

88.

''

~9-

II,

II,

. , 92 .

TT,

,, 94.

I I,

,,

9. ż e g I u g a

W okresie

99,

Inż. B . Dobrzycki: Tranzyt kol ejowy z Niemiec do Prus \Vschodnich
przez Polskę. Ruch pasażerski.
Polityka
K a t e 1 b a c h:
Dr. T.
wschodnia hitlerowskich Niemi ec.
Radca \V. St op c z y k: Niemiecki
uprzywilejowany tranzyt kolcjo\\·y
przez Polskę.
Prus
uprzemysłowienia
Program
\\-schodnich.
Tnż. D. Dobrzycki: Tranzyt kolejowy z Niemiec do Prus Wschodnich
przez Polskę. Ruch towarowy i wojskO\vy.
Tnż. B. n obr z y C ki: Tranzyt kc,.
lejowy z Niemiec do Prus \\"schoclnich
przez Polskę. Ustępstwa Polski i zyski ~iemiec w ruchu towarowym.
Dr. ,\. \V r z os e k: Plany osadnictwa na wschodzie Niemiec.
Prot. dr. M. R. udnic ki: Sprawa
osadnictwa burgundzkiego na ziemiach Zachodniej Sło,vial'iszczyzny.
Inż. l\I. Pr ok op o w i cz: l\Icljoracjc publiczne w wojew<'Hlztwach zachodnich.

m o r s k a, P o r t y

sprawozdawczym

w omawianym zakresie

następujące

zagran iczn y

h a n deI

Bałtycki

Instytut
publikacje:

wydał

Światopogląd Morski. Praca zbiorowa pod redakcją J. Bor o w izawierająca rozprawy: F. Bu.jak a, R. l) y boskie o o,
W. Kam ie n i e ck ie go, C. Klar ner a, \\·. Ko n; pe z y ń ski ego, J. N o ,va ka, \V. Ol szew i c z a, B. S t e Im ach owski ej, K. St o ł y h wy, K. T y mi en ie c ki cg o' J. \ \' i d a j e w i C z a' z . \V o j C i e C h o w s k i C g o' B .
Z ab orskiego . Str. 39o+x VI, 35 tabel, 13 map, r r wykresów i 6 rycin. Toruń 1934 .
2. F. Hi l c he n: Transport morski a mi9dzynarodowe porozumienie w żegludze. Str. ro4+X, 11 tabel. Toru11 1934.
3. Bolesław Le i tg e ber: Kopenhaga - klucz Bałtyku. Str. SS .
Toruń 1934.
1.

k a,

-
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4. Organizacja Portów morskich. Praca zbiorowa, zawierająca roz prawy: B. Nagórskiego, B. Dobrzyckiego, W. Fała 
t o w i c z a, A. 1\1 a r c h w i ń s k i e g o, B. K o s e l n i k a, S. Ł ę
g owskiego, K. Jeziorańskiego. Str 1so+v1, 2 mapki.
Toruń

5.
6.

7.

8.
9.
10.

1934.

Józef Bor o w i k: Gdynia port Rzeczypospolitej. Str. 83.
'Toruń 1934. W jęz. pols., ang. i franc.
Czesław Klar ner: Śląsk i Pomorze symbole niezależności
gospodarczej Polski. Str. 77, 1 mapa i 9 tablic. Toruń 193.1.
W jęz. ang. i fra~c.
Bohdan N ag ó r ski: Administracja i urządzenia portu gdai1skicgo, str. 26, 1 schemat. Toruń 1934.
\V druku:
:\. J a łowiec ki:
Konkurencja węglowa polsko-brytyjska
na rynkach skandynawskich.
B. Le i tg e ber: Port I<openhaski.
,,Słowniczek Morski",
z przedmową prof. A. Bru ecknera,
opracowany przez St. Ber n at ta, przejrzany zaś przez
L. Z ab ro c kiego.
Słowniczek
ma charakter encyklope•
dyczny i objaśnia terminy słownictwa morskiego, będące
w powszechnem użyciu.

Uzupełnieniem niejednej luki w dziedzinie publikacyj poświęconych zagadnieniom morskim będą zbiorowe wydawnictwa
Instytutu Bałtyckiego:
1 r.
Aparat techniczno-handfr,wy miasta portowego. Całość pracy dzieli
się na następujące 4 części:
1. Organizacja portów morskich
(część ta ukazała się już w druku);
2. Organizacja transportu
towarów na terenie portu; 3. Handel, przemysł i finanse miasta
portowego; 4. Polityka portowa w Polsce.
12. St. B od n i a k:
\\"ypisy morskie.

W ramach Komunikatów Działu Informacji Naukowej
ukazały się nastąpujące artykuły z powyższej dziedziny:
Serja II, Komunikat Nr. 75. Port szczeciński w roku 1932.
IT,
,, 76. B. Le i tg e ber: Duńskie cieśniny
Bałtyku.

II.

,,

inż. M. R y b c z y 11 s ki:
DoPolski do morza w pojęciu niemieckiem.
82. A. S z u I c: Geograf włoski o Gdyni
i Gdańsku.
95 . . \. Jałowiecki: Układy ottawskie i brytyjsko-skandynawskie a polska ekspansja morska.
96. B. Le i tg e ber: . Ewolucja Kopenhagi jako portu towarowego w handlu

78. Prof.
stęp

Il,

II,

II,

,,

bałtyckim.

Il[,

,,

3. Dr. R. Lu t ma n: \\'olne porty i wolne
strefy handlowe.
13. T. N ag ur ski:
Związek
Skandy-

II I,

,,

14. Port

III,

nawsko-Bałtycko-Polski.

szczeciński

w r. 1933.

-

241

Oddział

w Gdyni

Dla ruszenia z miejsca mało dotychczas uwzględnianych
zagadnień morskich zarówno gospodarczych, jak geograficznych
Instytut Bałtycki w dalszym ciągu prowadził w tym kierunku
działalność naukową i organizacyjną przez swój Oddział w Gdyni,
w którym gromadzi m. in. księgozbiór składający się z dzieł
wyłącznie sprawom morskim poświęconych.
10.

Po ds u m o wa n i e wy n i k ó w d w u I e t n i e j
d z i a ł a I n o ś c i I. B.

Wydawni c twa
Ostatnie dwulecie wskazuje na dość znaczny wzrost działalności wydawniczej Instytutu Bałtyckiego. Ogółem w okresie
sprawozdawczym Instytut Bałtycki wydał 7 tomów Pamiętnika
o zawartości ponad rno arkuszy druku (ok. 1700 stron), a ponadto następnych 7 tomów znajduje się w druku, 4 tomy są
w stadjum opracowania.
W tymże czasie wydał Instytut Bałtycki 23 zeszyty BibljoteczM Bałtyckiej w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim.
Akcja wydawnicza Instytutu Bałtyckiego w omawianym
okresie obejmuje ogółem 40 nowych pozycyj księgarskich,
przyczem ilość autorów współpracujących w Pamiętniku wynosi 47 osób, a w Bibljoteczce 14 osób.
Dział Informacji Naukowej wydał w okresie sprawozdawczym 46 Komunikatów, omawiających przeważnie literaturę
naukową, odnoszącą się do zagadnień pomorskich i bałtyckich.
Przy opracowaniu Komunikatów współpracowało 19 autorów.
O rozwoju Komunikatów świadczy wzrost ich nakładu, wynoszącego początkowo rno egz., a obecnie 350 egz., przyczem,
ze względu na liczne zwracanie się instytucyj, prasy i osób
o wciągnięcie ich na rozdzielnik Komunikatów, zajdzie przypuszczalnie potrzeba ponownego zwiększenia nakładu. O celowości
i znaczeniu naszych Komunikatów w dziele rozpowszechniania
zagadnień pomorskich i bałtyckich na terenie całej Polski i poza
Polską świadczą liczne ich przedruki w prasie.
Organizowanie Zjazdów Pomorzoznawczych
Podobnie jak w poprzednich Zjazdach Pomorzoznawczych, Instytut Bałtyck~ pełnił funkcję organizatora i stałe&o
biura IV Naukoweg 1 ZJazdu Pomorzoznawczego. W spraWie
Zjazdu Instyt!łt rozes~ał okólni½i do ok. 300 _o~ób_ i !oo insty:
tucyj, a z Większośc1ą uczestmczących w ZJezdz1e mstytucyJ
i osób przeprowadził ponadto indywidualną korespondencję
1

Stan posiad. ziemi.

I I.

16

o

242 naukowe (p. pod działy
Subwencje na cele
,
F i 1 o I o g j a, E t n o gr a f j a i G eo gr a f j a)
Inwczyrn
pomorzozna
zakresie
w
Dla ułatwienia . ,pracy
stytut Bałtycki udzielał niejednokrotnie pomocy i zasiłku
wielu badaczom. W szczególności dotyczy to badań etnogra ficznych, archeologicznych, językoznawczych i kartograficznych.
\V roku 1933 ogólna suma zasiłków, udzielonych na badania
naukowe, wynosiła 1 650 zł. Z zasiłków tych skorzystały nastę
pujące osoby: dr. St. Antoniewski, inż F. Dziedzic, prof. dr.
A. Fischer, prof. dr. Z. Ludkiewicz, mgr. L. Zabrocki. W roku
1934 suma zasiłków wynosiła 2 100 zł; wchodzą tu w rachubę
następujące osoby: W. Jagiełlo, prof. dr. Z. Ludkiewicz, dr.
H. 1Hinch, T. Twarecki, dr. A. Wrzosek, mgr. L. Zabrocki.
Księgozbiór

i archiwa
lat księgo;.~biór Instytutu Bałtyc
trzykrotnie; zawiera obecnie około
4 ooo pozycyj. Księgozbiór Instytutu Bałtyckiego gromadzi
publikacje dotyczące wyłącznie zagadnień pomorskich i bał
tyckich.
Obok książek gromadzi Instytut zbiór wycinków prasowych z prasy polskiej i obcej, zbiór ilustracyj i klisz. Z klisz
i ilustracyj Instytutu Bałtyckiego korzystało wiele wydawnictw
polskich i zagranicznych. Ponadto Instytut .Bałtycki udzielił
wielu informacyj w odpowiedzi na zapytania, jakie nadchodziły w sprawach badań nad zagadnienianii pomorski em i i bał
tyckiemi.
Stacja naukowa
Od września 1934 r. istnieje przy Instytucie l3altyckirn
stacja naukowa, która powstała zawdzi,czając inicjatywie i pomocy Towarzystwa Naukowego w Toruniu. \V stacji zatrzymują
się przyjezdni pracownicy naukowi, przybywający do Torunia
dla pracy w Instytucie Bałtyckim, w Archiwum Miejski em lub
Książnicy im. Kopernika w zakresie zagadnień pomorskich
i bałtyckich.
\V c iągu ostatnich dwu
kiego zwiększył się przeszło

Sprawa Wyższej Uczelni na Pomorzu
Instytut Bałtycki, w braku wyższej uczelni pomorskiej,
starał się, w miarę możności, stać się centrum życia naukowego
na Pomorzu, a jednocześnie prowadził ożywioną akcję w kierunku utworzenia wyższej uczelni w Toruniu. Ponadto dla
spopularyzowania wyników pracy naukowej Instytut zainicjował i prowadził akcję w kierunku utworzenia radjostacji
w Toruniu, starając się zawczasu zapewnić działowi naukowemu należne mu miejsce w programie rozgłośni toruńskiej.

Odprężenie
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polsko-niemieckie

Do początku 1933 r. zagadnienia samego Pomorza i stosunki polsko-niemieckie pochłaniały gros wysiłków Instytutu Bał
tyckiego. Obecnie skutkiem odprężenia politycznego, jakie
zaszło w stosunkach polsko-niemieckich, Instytut, nie rezygnując z zajmowania się naąal · problemami Pomorza i ziem
sąsiednich, rozszerzył ramy swej działalności naukowej na sprawy bałtyckie, dotyczące bada11 nad stosunkami. gospoclarczemi
i kulturalnemi paó.stw bałtyckich oraz nad łącznością Polski
przez Bałtyk z Zachodem.,
i

Zmian
a St atutu
',
Od chwili założenia Instytutu do dnia dzisiejszego podstawą
prawną działania Instytutu Bałtyckiego by} statut z roku 1926,
który nie uległ żadnym zmianom i doskonale wytrzymał próbę
żvcia.

~ Rozwój jednakże Instytutu Bałtyckiego, jak i nowe przepisy prawne, zmusiły nas cło opracowania nowego projektu
statutu.
:Nowy projekt statutu, ściśle oparty o stary statut i uwzględ
niający wymogi formalne nowych przepisów o stowarzyszeniach,
wprowadza następujące zasadnicze zmiany:
I. Nadaje Instytutowi szersze podstawy naukowe i zarazem organizacyjne, wysuwając na pierwszy plan pracowników
naukowych. Podnosi udział czynny członków-korespondentów
w pracach i organizacji Instytutu i nadaje im pełne prawa
członkowskie.
Do komisji naukowej wprowadza czloąków
wspólpracowników spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia, którym umożliwia udział w pracach komisji z głosem
doradczym. Słowem, nowy statut stwarza warunki sprzyjające
pracy naukowej.
2. Podnosi znaczenie kuratorjum, jako władzy stowarzyszenia. \ Vprowadza do knratorjum członków honorowych,
istotnie zasłużonych dla spraw Pomorza i Instytutu, oraz wymienia wojewodę pomorskiego, jako stałego przedstawiciela
Rządu. Dla ciągłości pracy przedłuża kadencję kuratorjum do
lat 5-ciu.
3. Uwzględnia liczne poprawki, zgłaszane podczas \\"alnych zebra11 i nadesłane nam czyto ze strony ,vładz państwo
wych, czy też instytucyj naukowych, jak i licznych naszych
współpracowników.

N owy projekt statutu jest wynikiem licznych rozważai'i
i debat w ciągu dwóch ostatnich lat. Uchwalony przez d\va
następujące po sobie walne zebrania będzie niewątpliwie tnvalym fundamentem dla dalszego rozwoju Instytutu.
lG*
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Biuro Instytutu
Instytut Bałtycki, mieszcząc się w Toruniu w dużej 'ldleod wszystkich ośrodków uniwersyteckich, zdany jest
w swojej pracy w znacznej mierze na utrzymywanie styczności
za pośrednictwem korespondencji. O rozmiarach i rozpiętości
tej części pracy można wytworzyć obraz na podstawie ogólnej
liczby korespondentów jak też przesyłek pocztowych, wysła
nych przez Biuro Instytutu.
głości

Z kartoteki Instytutu wynika, że utrzymywana jest łącz
z 826 osobami i 491 instytucjami w kraju, oraz z 208 osobami i 203 instytucjami zagranicą, wśród których kraje anglosaskie i skandynawskie zajmują pierwsze miejsce. Jeżeli zaś
chodzi o liczbę przesyłek pocztowych, wyekspedjowanych przez
Biuro Instytutu, w 1933 r. wynosiła ona - 8 426, a w 1934
- 9128.
ność

245 SPIS CZŁONKÓW KOMISYJ INSTYTUTU
BAŁTYCKIEGO

r.

Komisja Redakcyjna
Prof. Franciszek Bujak
Doc. Ks. Stanisław Kozierowski
Prof. Stanisław Kutrzeba
Prof. J uljan Makowski
Prof. Stanisław Nowakowski
Prof. Stanisław Poniatowski
Prof. Eugenjusz Romer
Prof. Michał Siedlecki
Prof. Kazimierz Tymieniecki

z. K o mi s j a M or s k a
Dr. Feliks Hilchen
Inż. Czesław Klarner
Dyr. Józef Kożuchowski
Prof. Konstanty Krzeczkowski
Inż. Eugenjusz Kwiatkowski
Prof. Stanisław Nowakowski
Prof. Stanisław Pawłowski
Prof. Stefan Rosi11ski
Prof. l\lichał Siedlecki
Dr. Henryk Strasburger
3.

K om i s j a G eo g r a fi cz n a
Prof. Jerzy Loth
Doc. Wiktor Ormicki
Prof. Stanisla w Pawłowski
Prof. Eugenjusz Romer
Prof. Jerzy Smoleński
Prof. Stanisław Srokowski
Prof. Antoni Sujkowski
Doc. Józef Wąsowicz
Prof. Bogdan Zaborski
Prof. August Zierhoffer

4.

K omisj a H ist orycz na
Prof. Franciszek Bujak
Dr. Aleksander Czolowski
Dr. Marcin Dragan
Prof. Stanisław Kutrzeba
Ks. Alfons Mańkowski
Prof. Władysław Semkowicz
Prof. Kazimierz Tymieniecki
-Prof. Zygmunt Wojciechowski

\

\

-· ~46 5. K o mi s j a A r c h eo 1 ogi cz n a
Dyr. Doc. Roman Jakimowicz
Prof. Józef Kostrzewski
Ks. Dr. Władysław Lęga
Prof. Zygmunt Zakrzewski

6.

K o m i s j a K u 1( u r y
ludowej i społecznej
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Jan Bystro11
Adam Fischer
Cezarja Jędr.zejewiczowa
Lud\v1k Krzywicki
Kazimierz N i tsch
Stanisław Poniatowski
l\Iikolaj Rudnicki
Kazimierz Stolyh\,·o
Prof. Florjan Znaniecki

7. Komisja Atlast1
Pomorza

Historycz11ego

Prof. Stanisla w Arnold
Dr. Karol Buczek
X. Alfons l\Iai'1kowski
Dr. Bolesław Olszewicz
Prof. Władysław Sernkowicz
Prof. Bogdan Zaborski
8. K o m i t e t \\' y ko n a w c z y
Pomorzoznawczych
Dyr. Józef Borowik
Prof. Franciszek Bujak
Dyr. Jan Dębski
Ur. :\larcin Dragan
Dr. Bolcsla w Kasprowicz
Inż . .Napoleon Korzon
Dyr. Józef Koi uchowski
Inż. Eugenjusz Kwiatkowski
Dr. Roman Lutrnan
Prof. Stanisław Pa\\"lowski
Prezes Leon Schccllin-Czarlió.ski
Prof. Jerzy Smole1\ski

Z j a z cl ó w

SPIS AUTORÓW WSP ÓŁPRACUJĄCYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W WYDAWNICTW ACH INSTYTUTU BAŁTYCKIEGO
Dr. Antoniewski

Stanisław

~Ianthey Stanisław
X. Iviańkowski Alfons
l\Iarchwiński Andrzej
l\fonnich Adam

Dr. Bernatt Stanisław
Mgr. Bieniasz Józef
Dr. Bodniak Stanisław
Dyr. Boro w i k Józef
Broda Antoui Stefan
Dr. Bronikowski Wiktor
Prof. Dr. Bujak Franciszek

Dr. Nagel Bronisław
Inż. Nagórski Bohdan
Nagnrski Teodor
Prof. Dr. Nowak Jan

Mgr. Delekta Jacek
Inż. Dobrzycki Bogusław
Prof. Dr. Dyboski Haman
Inż. Dziedzic Franciszek

Prof. Dr. Ohanowicz Alfred
Okolowicz Alfred
Dr. Olszcwicz \Vacław
Osborne Artur

Fałatowicz

\Viktor
Dr. Feldman J ózcf
Prof. Dr. Fischer Adam
Dr. Galon Rajmund
Dr. Górski Karol

Dr. 1Iilchen Feliks
Hulewicz \Vacław
Jałowiecki Andrzej
J eziorai'1ski Kazimierz
Dr. J cżowa Kazimiera

Prof. Dr. Kamieniecki Witold
Prof. Dr. Kamie11ski Łucjan
Dr. Kateloach Taclcusz
Dr. Kiełczewska Marja
Kierski Kazi1nierz
Inż. Klarncr Czesław
Inż. I-Cnothe Zygmunt
Prof. Dr. Konopczyński \Vładysław
Kosclnik Bolesław
Prof. Dr. Kostrzewski Józef
Kotiużyński Antoni
Prof. Dr. Lehr-Spławiński Tadeusz
Leitgeber Bolesław
Dr. Lorentz Friedrich
Prof. Dr. Luclkiewicz Zdzisław
Dr. Lutman Roman ,
Łęga Władysław
Inż. Łęgowski Stanisław

X. Dr.

l\Igr. Piasecki \Vincenty Juljusz
Poniatowski Józef
Inż. Prokopowicz Marjan
Prof. Dr. Rudnicki Mikołaj
Prof. Inż. Rybczyński l\'lieczysł;w
Prof. Dr. Semkowicz \Yladysław
Prof. Dr. Sobieski \Vaclaw
Prof. Dr. Staniewicz ,vitold
Dr. Stclmacho,,·ska Bożena
Prof. Dr. Stołyhwo Kazimierz
Stopczyk \Vojciech
Dr. Strasburger Henryk
Prof. Srokowski Stanisław
Super Paul
Szulc Aleksander
Prof. Dr. Tymieniccki Kazimierz
Dr. Tyszkowski Kazimierz

t Dr. \\'aga Tadeusz
\\'asilr•wski Leon
Dr. ,viclajewicz Józef
Dr. \Vierczvński Stefan
Dr. Wilder· Jan Antoni
Dr. Winid Walenty
Prof. Dr. \Vojciechowski Zygmunt
Dr. Wojtkowski Andrzej
Dr. Wrzosek Antoni
Prof.
l\1gr.
Prof.
Prof.

Dr. Zaborski Bogdan
.
Zabrocki Ludwik,
Dr. Zajączkowski Stanisław
Dr. Znaniecki Florjan

Kompletny Katalog
wydawnictw Instytutu Bałtyckiego
Pamietnik

Instytutu

Bałtyckiego

Ser ja DOMINIUM MARIS
I. WOJCIECH STOPCZYK. Handel Międzynarodowy
n a Bałtyku. Toruń 1928, str. 192+VIII, 71 tabel i 6 wykresów. Cena 6 zł.
2. Obr o n a Pomo r z a. Praca zbiorowa pod redakcją J. Borowika, zawierająca rozprawy: H. B ag ińskiego, S. Ce 1 ieh owskiego, K. Es de n - Temp ski ego, F. Hi 1 chen a, C. Klarnera, E. Kwiatkowskiego, T. Nosow i cz a. J. Rum m 1 a, A. Si e be n ei che n a, M. Si ed 1 e ck ie go, M. Turskiego, S. W art a 1 ski e gu. Toruń 1930, str. 237+XV, 42 tabel, ·14 map, schematów i wykresów.
Cena IO zł.
3. A. SIEBENEICHEN i H. STRASBURGER. Spór o Gdyn i ę. Toruń 1931, str. 180+VIII, 43 tabel. Cena 7,50 zł.
4. KAZIMIERZ ŚWIĄTECKI. R o z w ó j P o r tu G d a ń s k i ego. Toruń 1932, str. 309+XIV, 148 tabel, 5 map i 8 wykresów.
Cena IO zł.
5. JULJUSZ PIASECKI.
Tr a n z y t
n iem ie ck i prze z
Po 1s kę. Toruń, 1935, str. 187
VIII, 2 tabele, 4 szkice. Cena 5 zł.
6. Św i at op o g 1 ą d M o r s ki. Praca zbiorowa pod redakcją J. Borowika, zawierająca rozprawy: F. B u j a k a, R. D y b o s k i e g o,
W. K am i en i e ck ie go, C. K 1 ar ner a, W. Ko n ope z y ń s k i e g o, J. N o w a k a, W. O 1 s z e w i c z a, B. S t e 1m ach owskiej, K. Stołyhwy, K. Tymienieckiego, J. Widajewicza, Z. Wojciechowskiego, B. Z abor ski ego. Toruń 1934, str. 390+ XVI, 35 tabel, 13 map,
11 wykresów i 6 rycin. Cena IO zł.
7. Aparat techniczno-handlowy miasta portowego. Praca zbiorowa pod redakcją J. Borowika, B. Nagórskiego
i T. Seiferta (w druku). Ukazała się cz. I. ,,Organizacja portów morskich" (p. ,,Inne wydawnictwa", Żegluga morska, porty, i handel
zagraniczny).
8. ANDRZEJ JAŁOWIECKI. Ko n kur en c j a węg 1 o w a po 1sko-brytyj ska
n a r y n k a c h s k a n d y n a w s k 1 c h.
Toruń rn:rn, str. HU
X, 50 tabel. Cena fj zł.
9. FELIKS HILCHEN. Tr a n sport morski a między
n ar od owe por o z umienie w że g 1 ud ze. Toruń 1934,
str. l04+X 11 tabel. Cena 5 zł.
IO. BOLESŁAW LEITGEBER. Port Kopenhaski. Toruń Hl35,
str. 256 + X, 28 tabel, 5 mapek. Cena 10 zł.
11. Wypisy Morskie (w przygotowaniu).

+

+

249 -Ser ja BALTICUM
1. P o I s k i e P o m or z e . Tom I. Z i e mi a i 1 u dz i e. Praca
zbiorowa pod redakcją J. Borowika, zawierająca rozprawy: A. Fischer a, J. Kostrzewskiego, J. Mikołajskiego,
M. Orłowic z a, M. Rud n icki ego, K. St o ł y h wy,
J. Wąs o w i cz a, A. W od z i cz ki. Toruń 1929, str. 326+X.
ll8 rycin, 17 map i wykresów. Cena 12,50 zł.
2. Po Isk ie Pomorze. Tom II. Pr zeszło ś ć i ku 1 tur a.
Praca zbiorowa pod redakcją J. Borowika, zawierająca rozprawy:
X. T. G 1 em my, W. Ko n op czyń ski ego, X. A. Mań
kowskiego, Z. Mocarskiego, B. St e 1 mach o w ski ej, K. Tymienieckiego, F. Znanieckiego. Toruń 1931, str. 224+X, 55 rycin. Cena 7,50 zł.
3. Pr ze ci w pro p ag a ndz ie koryt ar z owej. Praca zbiorowa pod redakcją J. Borowika, zawierająca rozprawy: T. Bi er owskiego, A. Fischer az J. Kostrze wskiego,
T. Marskiego, M. Rud n 1 ck ie go, E. Ru e ck er a,
K. Smog or ze wskiego, H. Strasburger a. Toruń
1930, str. 163+VII. Cena 5 zł.
4. X. BOLESŁAW MAKOWSKI. S z tu k a n a P o m o r z u.
Toruń 1932, str. 250+XIV, 78 rycin i 20 tablic. Cena 10 zł. w oprawie 12 zł.
5. WACŁAW SOBIESKI. Der Kampf urn die Ostsee.
Leipzig 1933, str. 269+VI. Cena 10 zL
6. X. WŁADYSŁAW ŁĘGA. Ziem i a ma I bor ska. Toruń 1933,
str. 256+XVIII, 180 rycin i 10 mapek. Cena 12 zł.
7. BOŻENA STELMACHOWSKA. Rok obrzędowy n a Pomor z u. Toruń 1933, str. 271 +XI. Cena 10 zł.
8. F. LORENTZ, A. FISCHER, T. LEHR-SPŁAWIŃSKI. Ka-:
s z u b i, ku I t u r a I u d o w a i j ę z y k. Toruń 1934, str~, 306
+XVIII, 38 rycin i 1 mapka. Cena 12 zł.
9. ŁUCJAN KAMIEŃSKI. Pieśni I ud u pomorskiego.
(w druku).
10. Po Isk ie Pomorze. Tom. III. St os u n ki ro I n i cze n a
Pomorzu. Praca zbiorowa pod redakcją J. Borowika (w druku).
Z pracy tej 2 następujące rozprawy ukazały się w formie samodzielnych odbitek: ,,Struktura agrarna Pomorza" Z. Lu d kie w i cz a
i „Rolnictwo pomorskie w zarysie geograficzno-gospodarczym"
F. Dziedzic a (p. ,,Inne wydawnictwa" Stosunki gospodarcze
i osadnicze).
ll. A. MUENNICH i J. A. WILDER. Stosunki gos_podarc z e P r u s W s c h o d n i c h (w druku). Z pracy teJ ukazała
się następująca rozpra~a: ,,Osadn~ctwo niemiecki_e w Prusach W sc!'iodnich" A. Mu en n 1 cha (p. ,,Inne wydawmctwa". Stosunki gospodarcze i osadnicze).

12. D z ie j e P r u s W s c h od n i c h. Tom I. P r u s y K r z yż ac kie Praca zbiorowa, zawierająca rozprawy: K. Buc z ka,
L. Koczy'ego, H. Łowmiańskiego, K. Piotrowicza
W. Pociechy, K. Tym ie n ie ck ie go, Z. W ojciec ho w~
skiego, S. Zajączkowskiego (w druku).

\

-- 250 Ser ja MONOGRAFJE MIAST I WSI POMORSKICH
I. ZDZISŁAW LUDKIEWICZ. Os ad y ho Ie n der ski e n a
n i z i n ie s art a w i ck o - n owski ej. Toruń 1934, _;tr. 134,
9 tabel 26 rycin i 1 mapa. Cena 3,60 zł.
Ser ja ZJAZDY POMORZOZNAWCZE
1. P r o b I e m n a r o d o w o ś c i o w y n a P o m o r z u. Protokół
II Naukowego Zjazdu Pomorzoznawczego oraz referaty: B. St e 1m ach owski ej, J. Pastwy, B. Zaborskiego, A. Kleczkowskiego. Toruń 1931,str.130,lmapkailwykre:s.CenaGzł.
2. St a n posiada n i a ziem i n a Pomorzu. Z ag ad n ien i a historyczne i prawne. Protokół III Naukowego
Zjazdu Pomorzoznawczego oraz referaty: K. Górskiego, X. A.
Mańkowskiego, K. Jeżowej, A. W oj t ko wskiego,
R. Lu t ma n a, K. Kierskiego, A. Ok ołowic z a,
A. Kot i u ż y ń ski ego. Toruń 1933, str. 244. Cena 10 zł.
:1. Os ad n i c two po 1 ski e n a Pomorzu. Praca zbiorowa,
za,vierająca referaty: W.
S t a n i e w i c z a, F. D z i e d z i c a,
W. B r o n i k o w s k i e g o, \V. H u I e w i c z a i S. M a nt he y a, S. A n to n ie wskiego, A. St. Brody, J. Pon i at owskiego zgłoszone na IV Naukowy Zjazd Pomorzoznawczy. Toruń 193!5, str. 216, 7 mapek, 7 wykresów i rn tabel
Cena 10 zł.
4. S t a n p o s i a d a n i a z i e m i n a P o m o r z u. Z a g a d n i en i a g e o g r a f i c z n e i g o s p o d a r c z e. Protokół IV N aukowego Zjazdu Pomorzoznawczego oraz referaty: S. Pa wł o wskiego,
M.
Kiełczewskiej,
B.
Z ab orskiego,
A. Wrzoska, W. \V i n id a Toru11 l n:lG, str. 2G4. 12 mapek
i l mapa w kolorach. I O tabel. Cena 1 O zł.
Ser ja BIBLJOGRAFJA POMORSKA
Bibljografja Pomorska
okres l 918-Hl32. Tom I ,,I)ost<;p do morza'' (w druku).

1. STEFAN

za

WIERCZYŃSKI.

Inne wydawnictwa
Poszczególne rozprawy z

„Pamiętnika"

Filologja
Charaktcivstyka językowa i nazwy geograficzne
Pomo r z· a (ze skrótem w jęz. francuskim 1 niemieckim), napisał
M. Rudnicki. Toruń 1929, str. 86+ 9, I mapa. Cena 2,50 zł.
W p ł y w j ę z y k a p o I s k i e g o n a d i a 1 e k t y p r u s k o-n i em ie ck ie, napisał A. Kleczkowski. Toruń 1931, str. 18. Cena
1 zł.
O n ar z e c z ac h S ł o w i a n n ad b a ł t y c k i c h, napisał T. LehrSpłavriński. Toruń 1934, str. 47, 1 mapka. Cena 2,50 zł.

A n t r o p o l o g j a,

E t n o g r a f j a, S t o s u n k i n a r o d o w ości owe
Z a g a d n i e n i e r a s y n o r d y c z n ej w n a u c e i p o 1 i t y c e,
napisał K. Stołyhwo. Toruń 1932; str. 20. Cena 1,50 zł.
Zarys etnograficzny województwa pomorskiego
(ze skrótem w jęz. francuskim), napisał A. Fischer. Toruń 1929,
str. 70, 45 rycin, I mapka. Cena 2,50 zł.
B a d a n i a e t n o g r a fi c z n e n a P o m o r z u, napisała B. Stelmachowska. Toruń 1931, str. 5. Cena I zł.

-
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St os une k K as z ub do Po Isk i, napisała B. Stelmachowska.
Toruń 1932, str. 34. Cena 2,50 zł.
Z ary s etnograf j i kas z ub s k jej, napisał Fr. Lorentz. Toruń 1934, str. 140, 19 rycin. Cena f, zł.
K as z ub i n a t 1 e etnograf j i Po 1 ski, napisał A. Fischer.
Toruń 1934, str. ll0, 19 rycin. Cena 5 zł.
Historja
Ku I tur a przed his tory cz n a Pomo r z a (ze skrótem w jęz.
francuskim), napisał J. Kostrzewski. Toruń 1929, str. 37, 16 rycin, 1 mapka. Cena 2,50 zł.
Kultura umysłowa na Pomorzu, napisał Z. l\1ocarski.
Toruń 1931, str. 86, 2 4 rycin. Cena · f'> zł.
D z i ej o w y s t o s u n e k P o 1 a k ó w d o m o r z a, napis al K. Tymieniec ki. Toruń 1932, str. 34. Cena 2,50 zł.
K w e s t j a b a ł t y c k a j a k o z a g a d n i e n i e m i ę d z y n a r od owe, napisał vV. Konopczyński. Toruń 1933, str. 23. Cena 1,50 zł.
Słowianie zachodni na Bałtyku, napisał J. Widajewicz.
Toruń 1933, str. 34. Cena 2,50 zł.
Rozwój terytorjalny Prus w stosunku do ziem
mac ie r zys tych Po 1 ski, napisał Z. ,vojciechowski. Toruń J 933, str. 48, IO mapek. Cena 2,50 zł.
Ku 1 tury morskie i 1 ą do we, napisał F. Bujak. Toruń 1934,
str. 2ri. Cena 1,50 zł.
Prusy po g a 11 s k i c. napisał I I. Lowmiański Toruń I H:L\ str.
ii(i, I mapka. Cena 2,;iO ;,)
:'.\I i s ja po I ska w P r us ie c h i sp ro w ad ze n i c Kr z yż a k ów. napisał K. Tymieniecki. Toru11 l !1:3.'i, str . .'.i2. Cena 2 ..'i'J ZL
P od b ó j Pr u s i i c h k o I o n i z a c ja p r z c z Krzyż a k ów.
napisał S Zaj,Jczkowski. Toru11 I !1:3.'i. str. fi 7, I rnapka. Cena 2,50 zł.
Geografja
jęz„ francuskim), napisali J. Mikołajski i A. Wodziczko. Ton:ń 1! 129, str. 88,
~9 rycin, D mapek. Cena 2,50 zł.
Z aby t ki przyrody n a Pomorzu, napisał A. vVodziczko.
Toruń 10~9, str. 37, 19 rycin. Cena 2,50 zł.
Pr op ag a n d a „k or y tar z o w a" z ag ran i cą, napisał K. Smogorzewski. Toruń 1930, str. 62. Cena 2,50 zł.
Średnia gęstość zaludnienia i narodowości na
wsi województwa pomorskiego w roku 1021,
napisał J. Pastwa. Toruń 1H31, str. 10, 1 mapka, l wykres. Cena

Z ar y s fi z j o g r a f j c z n y P o m o r z a (ze skrótem w

I zł.
Przegląd

szczegółowych

map narodowościowych
u \v a g i
dot yczące m ct od ich
sporządza
napisał B. Zaborski. Toruń 1931, str. 10.
Cena I zł.
,
a r y s m o r f o 1 o g j i p ó ł n o c n y (., h K as z u b, napisał B. Zaborski. Toruń 1933, str. 56, G rycin, l mapka. Cena 5 zł.
eo I ogi cz n a przesz l ość B a ł tyk u, napisał J. Nowak,
Toruń Hl33, str. 36, l maph, l wyk1es. Cena 2,50 zł.
o I s k a n ad B a ł t y k i e m. napisał W. Kamieniecki. Toruń
19:14, str. 24-. Cena 1,50 zł.
s i e d I a w i e j s k i e n a P o m o r z u p o d w z g I ~ d e m g e og r a fi c z n o - o s ad n i c z y m,
napisa,ł S. Pawłowski. Toruń
l!l35, str.18. Cena I zł.

P o rn o r z a

Z
G
P
O

or az
n i a,

\
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własność n a Pomorzu według n ar od o w ości.
napisał A. Wrzosek. Toruń 1934, str. :2-!, 1 mapa. Cena 1 zł. •
e I k a w ł a s n o ś ć n a P o m o r z u p o d w z g I ę d e m n a-

\Vie l ka
W i

r od o w ości owym, napisał W. Winid. Toruń 1934, str 16.
Cena 1 zł.
Typy i rodzaje osiedli wiejskich na Pomorzu,
napisała M. Kiełczewska. Toruń 1934, str. 4. Cena 1 zł.
Osiedla wiejskie Pomorza, napisał B. Zaborski. Toruń 1935,
str. 3J, 12 mapek. Cena 2,50 zł.
Stosunki gospodarcze i osadnicze

8

d o r a ź n y p r o g r a m g o s o d a r c z y P o m o r z a, napisał S. Celichowski. Toruń 193 , str. 14. Cena 1 zł.
E k s p a n s j a m o r s k a a o b r o n a r o I n i c t w a na P o m o r z u
napisał K. Esden-Tempski. Toruń 1930, str. 13. Cena 1 zł.
'
Z ary s dz i ej ów os ad n i c t w a n a Pomorzu, napisał K. Gór
ski. Toruń 1933, str. 13. Cena 1 zł.
O o s ad n i c t w i e n a P om o r z u w d o b i e w oj e n s z we d zk ich, napisał X. A. Mańk.:mski. Toruń 1933, str. 8. Cena I zł.
Stan posiadania własności ziemskiej na Pomorzu
w lat ach 1772 i 1894, napisała K. Jeżowa. Toruń 1933, str. 7.
Cena l zł.
Działalność
Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej,
napisał A. Wojtkowski. Toruń 1933, str. 23. Cena 1 zł.
Emigracja Niemców z Pomorza w okresie powojennym, napisał R. Lutman. Toruń 1933, str. 13. Cena 1 zł.
P o d s t a wy p r a w n e o s ad n i c t w a p o I s k i e g o n a P om or z u, napisał K. Kierski. Toruń 1933, str. 13. Cena 1 zł.
P r a w o d a w s t w o o s a d n i c z e n i e m i e c k i e n a p o g r an i c z u P o m o r z a p r z e d w oj n ą i o b e c n i e, napisał
A. Okolowicz. Toruń U:)33, str. 23. Cena L zł.
Podst a wy prawne „O st hi I fe", napisał A. Kotiużyński.
Toruń 1933, str. 16. Cena l zł.
Zagadnienia osadnictwa na Pomorzu ze stanow i s k a g o s p o d ar c z e g o, napisał W. Staniewicz. Toruń
1934, str. 12. Cena l zł.
Uwagi o współczesnem osadnictwie na Pomorzu,
napisał F. Dziedzic. Toruń 1!)34, str. 57, 3 mapki. Cena 3 zł.
C z y n n i k i p o s t ę p u os ad n i k a p o m o r s k i e g o, napisał
W. Bronikowski. Toruń 1!)34, str. 30. Cena 1,50 zł.
R o I n i c z a s p c> ł d z i e I c z o ś ć n i e m i e c k a i p o l s k a n a
Pomorzu, napisali W. Hulewicz i S. Mamhey. Toruń 1934,
str. 14, :3 mapki. Cena 1 zł.
Opłacalność
drobnego
rolnictwa na Pomorzu
w świetle rachunkowości rolniczej, napisałS.An
toniewski. Toruń 1934, str. 19, 1 mapka, 7 wykresów. Cena 2,50 zł.
Zadłużenie drobnych
gospodarstw na fomorzu
w 1 at ach l 931-1933 w św ie t Ie a n kie ty napisał A. St.
Broda. Toruń 1U34, st,·. 11. Cena 1 zł.
'
Drogi rozwoju rolnictwa na Pomorzu, napisał J. Poniatowski. Toruń 1D34, str. 30. Cena l fi0 zł.
O s a d n i c t w o n i e m i e c k i e w P r u 's a c h W s c h o d n i c h.
napisał A. :;\Iuennich. T0ruń 1934, str. 52. Cena 3 zł.
O

- 25.3 Struktur a
agrarna
Pomorza,
napisał Z. Ludkiewicz.
Toruń 1934, str. 36. Cena 1,50 zł.
Rolnictwo pomorskie w zarysie geograficznogospodarczym, napisał Fr. Dziedzic. Toruń 1934, str. 108,
28 rycin. Cena 5 zł.
Ż eglu g a

m o r s k a,

p ort y

i h an del z agr an iczn Y

Po 1 ski
n ad
B a ł tyk,
napisał E. Kwiatkowski.
1930, str. 20. Cena 1 zł.
Pr ob Iem polskiego port u
morskiego,
napisał T.
Nosowicz. Toruń 1930, str. 10, l mapka. Cena 1 zł.
Ro 1 a ~nic jaty wy prywatnej w ro z bud o wie Gdy n i,
napisał C. Klamer. Toruń l!ł30, str. 22, 4 wykresy, 1 schemat.
Cena 1 zł.
~
Po wrót

Toruń

Źr6 d ło

Toruń

r o z w oj u p o r t ó w p o l s k i c h,
1930, str. 19. Cena 1 zł.

napisał F. Hilchen.

K o n k u r e n c j a p o r t ó w b a I t y c ki c h, napisał A. Siebeneichen. Toruń 1930, str. 12. Cena 1 zł.
H a n del z amor ski, j ego istot a i z n ac ze n ie dl a
Polski, napisał M. Turski. Toruń 1930, str. 21. Cena 1 zł.
N ie z b_ ę d n e w ar u_ n ki rozwoju ha n dl u w Gdy n i,
napisał S. Wartalsk1. Toruń 1930, str. 40. Cena 2 zł.
G o s p o d a r c z e p o d s t a w y p o l s k i e g o h a n d l u z a m o rs kiego, napisał H. Bagiński. Toruń 1930, str. 18, l wykres .
Cena l zł.
Po Isk a flot a ha n dl o w a, napisał J. Rummel. Toruń 1930,
str. 19. Cena 1 zł.
N ie wyzysk a n e
w a I or y
mor z a,
napisał
M. Siedlecki.
Toruń 1930, str. 24, 5 wykresów. Cena 1 zl
Ś l ą s k i P o m o r z e j a k o s y m b o l e n a s z e j n i e z a' l e ż
n ości, napisał C. Klamer. Toruń 1932, str. 63, 10 wykresów.
Cena 5 zł.
Ż y wi o ł
m o r s k i w t w 6 r c z o ś c i J ó z e f a C o n r a d a,
napisał R. Dyboski. Toruń 1932, str. 25. Cena 1 50 zł.
Węgiel i mor ze, napisał W. Olszewicz. Toruń 1932, str. 35.
Cena 2,50 zł.
O r g a n i z ac j a p or t ó w m o r s k i c h. Praca zbiorowa, zawierająca rozprawy: B. Nagórskiego, B. Dobrzyckiego, W. Fałatowicza
A. Marchwińskiego, B. Koselnika, S. Łęgowskiego, K. Jeziorańskiego'.
Toruń 1934, str. 150+VI, 2 mapki. Cena 7,50 zł.
Administracja i urządzenia portu gdańskiego
napisał B. Nagórski. Toruń 1934, str. 26. Cena 1,50 zł.
'

,,Bib[joteczka

Bałtycka"

S er j a g e o g r a fi c z n a

(Ziemia i Ludzie)

Elementy kultury polskiej, napisał P. Super. Wydano
w jęz. ang. (EI em en t s of Pol is h Cu l tu re as se en
by a Res id en t Foreign er). Toruń 1934, str. 76, 20 rycin. Cena 1,50 zł.
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napisał
P o m o r z u,
n ar o d o w o ś c i o w e n a
S tosu n ki
L.Wasilewski. \Vydanowjęz.ang.(Nationalities in Pomerania). Toruń 1934, str. 54. Cena 50 gr. W języku franc. (~ a
quest i o n des n at i o n a I i te s en Po mer a n ie). Paryż
·•·
1934, str. 54. Cena 50 gr.

społeczne na Pomorzu, napisałF.Znaniecki. Wydano
w jęz. ang. (The Soc i o I o g y of the S t r u g ~Ie for
Pomerania). Toruń 1934-, str. 60. Cena 50 gr. W Jęz. franc.
(Les force s soc i a Ie s en Po mer a n ie). Paryż 1934
'
str. · 56. Cena 50 gr.
Dz ie się ci or o o Pomorzu, opracował R. Lutman. Toruń 1933,
str. 32, 4 mapki i 3 wykresy. Cena 50 gr. To samo wydano w ję
zyku ang.· (The Tr ut h ab out the „C or r id or"). Toruń 1933, str. 42, 4 mapki i 3 wykresy. Cena 50 gr. W jęz.
franc. (Dix The se s sur 1 a Po mer a n ie). Paryż 1933,
str. 42, 4 mapki i 3 wykresy. Cena 50 gr. W jęz. niemiec. (Ze h n
The se n il ber Po mm er e 11 en). Toruń 1933, str. 32,
4 mapki i 3 wykresy. Cena 50 gr.
Prusy \V schodnie , napisał S. Srokowski. \Vydano w jęz. ang.
(East Prussia). Toruń 1934, str. 46. l mapka. Cena 50 gr.
\V jęz. franc. (La Prus se Orient ale). Paryż 1934, str. 41.
I mapka. Cena 50 gr.
Siły

Tor u ń - st o I i ca Pomorza, napisał Z. Knothe. Toruń 1934,
str . 88, 13 rycin, 5 mapek. Cena 1 iiO zł.
Pr ze w od n i k po dol i n ie do 1 n ej Wisły , napisał R. Galon
(w druku ).
Ser j a historyczna

(Przeszlo !.ć

i Kultura)

N iem ie ck ie z a kusy podboju Pomorza, napisał H. Strasburg r. \Vydanowjęz.ang . (German Designs on Pomerania). Toruń 1!)33, str. 40. Cena 50 gr. W jęz. franc. (Les
visees allemandes sur la Pomeranie). Paryż 1933,
1;
str. 43. Cena 50 gr.
Z ary s dziejów z a ko n u krzyż ac kiego, napisał St. Zajączkowski. Toruń 1934, str. 75. Cena 1 zł. W jęz. ang. (The
Teuton i c K n i g h t s of the Cr os s) - w druku.
A n t ag o' n i z m p o I s k o-n i e mi e c k i w d z i ej ac h, napisał
J. Feldman. Toruń 1934, str. 58. Cena 50 gr.
\V ł as n ość ziem s k a n a Pomorzu, napisał A. Osborne.
\Vydano w jęz. ang. (Land o w ner s hip a n d Pop u I at i o n i n Pomerania). Toruń 1934, str. 48, 2 mapki. Cena
50 gr. W jęz. franc. (L a p r o p r i e t e f o n c i e r e e t I a p op u I at i o n en Po mer a n i e). Paryż 1!)34, str. 56, 2 mapki.
Cena 50 gr.
P r ze w o <l n i k artystyczny po Pomorzu . opracował
O u t I i n c of Ar t is t i c
B. Leitgeber. W jęz . ang. (A n
\V j<;z, franc. (L' art
::\I o v em en t s i n Pomerania) .
po mer a n ie n) - w druku
P o I s k a i S z we c j a, napisał W. Konopczyński (w druku). W jęz.
ang. (P o I a n d a n ,d S w e d e n) - w druku.
Sł o w i a n ie z ach od n i
\V jęz. ang. (Western

Bałtyk u, napisał J. \Vidajewicz.
v s o n the Ba I t i c) - w druku.
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Pre hist or ja Pomorza, napisał J. Kostrzewski. \V jęz. ang.
(T h e P r e h i s t o r y o f P o I i s h P o m e r a1 n i a) - w druku
Rozwój tery tor ja 1 ny Prus, napisał Z • Wojciechowski:
W jęz. ang. (The Ter r i tor i a 1 De v e 1 op me n t of
P r u s s i a) - w <lruku.

S e r j a e k o n o m i c z n a ( Stosunki gospodarcze i komunikacyjne)
G d y n i a - p o r t R z e c z y p o s p o 1 i t ej, opracował J. Borowik.
Toruń 1934, 3-cie wyd., str. 83, 6 tabel, 26 rycin, 2 mapki. Cena
1,50 zł. To samo wydano w jęz. ang. (Gdy n i a - Po 1 a n d's
Gateway to the Se a). Toruń 1934, 5-e wyd., str. 98, 6 tabel,
26 rycin, 2 mapki. Cena 1,50 zł. \V jęz. franc. (Gdy n i a port n at i o n a I de 1 a Po 1 o g n e). Paryż I 034, 4-e wyd.,
str. 96, 6 tabel, 26 rycin, 2 mapki. Cena 1,50 zł.
Ś I ą s k i P o m o r z e - s y m b o 1 e n i e z a I e ż n o ś c i /J o s p od arc ze j Po Isk i, napisał C. Klamer. Wydano w Jęz. ang.
(S i 1 e s i a a n d P o m e r a n i a - B a s i c E 1 e m e n t s o f
P o I a n d 's E c o n om i c I n d _e p e n d e n c e). Toruń 1934,
str. 77, 1 mapka. Cena 1 zł. \V Jęz. franc. (La Po mer a n ie
s y m b o 1 e s d e l'i n de p e n d a n c e
e t I a S i 1e s i e po I o n ais e). Paryż 1934, str. 70, 1 mapka. Cena 1 zł.
Wisła Pomorska, napisał M. Rybczyński. Toruń 1934, str. 57
1 mapka. Cena 50 gr. To samo wydano w jęz. ang. (The Po me~
ran i a n Vis tu 1 a). Toruń 1934, str. 79, 1 mapka. Cena 50 gr.
W jęz. franc. (Vis tu 1 e po mer a n ie n n e). Paryż 1934,
str. 60, l mapka. Cena 50 gr.
Kopenhaga - k I ucz Bałtyk u, napisał B. Leitgeber. Toruń.
1934, str. 88, 13 rycin, 5 mapek. Cena 2 zł.
P o Is k a n a d B a ł t y k i e m, napisał W. Kamieniecki. W jęz. ang.
(P o 1 a n d - a B a 1 t i c C o u n t r y) - w druku. ·
S ł o w n i c ze k mor s k i z {)rzedmową A. B r u e c k n e r a, opracował
St. Ber n at t (w druku).

Sprawozdania
lat pracy Instytutu Bałtyckiego (1027-1932)
'
J. Borowik. Toruń 1932, str. 67. Cena l zł.
Bałtyckiego
Sprawozdanie Dyrekcji Instytutu
za okres od 1 stycznia 1932 r. do 1 lipca 1933 r. Toruń 1933, str. 36.
Cena 50 gr.
I II S p r a w o z d a n i e D y r e k c j i I n s t y t u t u B a ł t y c k i ego (za lata 1033 i 1034). Toruń 1935, str. 3G. Cena 1 zł.
Sprawozdania z działalności naukowej w dziep o m o r z o z n a ws twa w Iata c h 1 fl33 i ~ fl34.
d zinie
Toruń U)33, str. G7. Cena 2,50 zł.
Pięć

napisał
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