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skał też sporo opracowań z zakresu historii kartografii (w zestawieniu podanym 
na końcu artykułu w poz. 9 wykazano: F. Bujak, O średniowiecznych mapach 
żeglarskich, Kraków 1903, a w poz. 10: F. Bujak, O średniowiecznych mapach że
glarskich. Studia geograficzno-historyczne, Warszawa 1025; idzie tu jednak o tę 
samą pracę, ogłoszoną w „Rozprawach Wydziału Historyczno-Filozoficznego Aka
demii Umiejętności”, 1903, t. 46, a następnie przedrukowaną w tomie prac (Bujaka 
Studia geograjiczo-historyczne w 19125 r.).

Podobną pracą jest umieszczony w tymże roczniku „Zeszytów Geograficznych” 
artykuł M. Felczarowej Dzieje zmian koryta Wisły i Nogatu pod Białą Górą 
w okresie od XV do X IX  uńeku. Opracowanie to oparte jest na obejmującym ponad 
80 map (z różnych okresów) zbiorze materiałów kartograficznych dotyczących Mą- 
towskiego Cypla <u autorki szyk odwrotny: Cypel Mątowski) w Wojewódzkim 
Archiwum Państwowym w Gdańsku i Bibliotece Gdańskiej PAN. Autorka w przy
pisach daje krótkie notki biograficzne dotyczące Miku kartografów i(m. in. Jana 
Władysława Stuchodolca, jednego z twórców topografii wojskowej Prus; większość 
jego prac kartograficznych dotyczy obszarów ujścia Wisły) oraz opisy map. Arty
kuł przynosi też informacje o pracach technicznych prowadzonych na Wiśle i No- 
gacie w rejonie Białej Góry (Mątowskiego Cypla) od XVI w.

Opisy planów twierdzy Kołobrzegu z XVII, XVIII i początków X IX  w. znaj
dujących się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie daje B. Pan
kiewicz w artykule Plany oblężenia Kołobrzegu w nrze 5/1906 dwumiesięcznika 
„Przegląd Zachodniopomorski”. Autor analizuje tu również treść owych planów, 
jeśli idzie o techniczne urządzenia obronne. Daje też informacje o dotyczących 
Kołobrzega (XVII i XVIII w.) zbiorach kartograficznych znajdujących się w Woj
skowym Archiwum w Sztokholmie i Sekcji Wojsk Technicznych Historycznego 
Archiwum Wojskowego w Paryżu.

Z. Br.

O SKANSEN W  ZAKOPANEM

Już od wielu lat dyskutowana jest sprawa zorganizowania w Zakopanem skan
senu podhalańskiego, który objąłby m. in zabyltki dawnej techniki ludowej. O ak
tualnym stanie tej sprawy informuje artykuł mgra inż. Jerzego Friemanna Pod
halański Park Etnograficzny {„Przegląd Techniczny”, nr 30/1907).

Od lat 10 skansen nie może znaleźć na Podtatrzu odpowiedniej lokalizacji; 
obecnie proponowana jest pod jego budowę polana Palenica przy przecięciu potoku 
Sucha Woda Gąsienicowa przez starą szosę do Morskiego Oka. Z zabytków /tech
niki zamierza się umieścić w Parku Etnograficznym: tartak i folusz z Witowa 
(z polany Roztoki), młyn z Krośnicy pod Czorsztynem, kuźnię z Chochołowa, browar 
z Podczerwonego, wreszcie olejarnię i gonciamię Niektóre z tych obiektów zo
stały już zakupione przez Muzeum Tatrzańskie, które ma skansen organizować.

Zarówno ze względu na ochronę unikalnych a niszczejących zabytków techniki 
ludowej, jak i ze względu na ogólnokulturalne, a w szczególności połiteehnizacyjne, 
znaczenie pokazania tych zabytków ogromnym masom turystów przewijających 
się przez Zakopane, można postulować, by tarapaty lokalizacyjne wreszcie się 
skończyły i by organizacja Parku Etnograficznego mogła ruszyć z martwego punktu.

Eugeniusz Olszewski

1 Większość tych zabytków jest zinwentaryzowana i opisana w książce J. i S. 
Reychmanów Przemysł wiejski na Podhalu, której drugie wydanie opublikował 
Zakład Historii Nauki i Techniki PAN w 1905 r. {por. recenzję w nrze 4/1965 
„Kwartalnika”).
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