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Urządzenie rolne wszelkich kategoryj dzier
żawców, dokonane przez b. władze rosyjskie, miało
przsdewszystkiem cel polityczny — osłabienie pol
skich wpływów w obecnych województwach wschod
nich i wzmocnienie elementów rosyjskich przez
ustawy, które miały na celu nie tyle unormowanie
stosunków rolnych wogóle, ile skrępowanie napły
wającej ludności polskiej z zachodu w nabywaniu
ziemi, przy jednoczesnem otaczaniu troskliwą
opieką przybyszów ze wschodu, dla których nawet
wydano specjalne przepisy, ułatwiające im osiada
nie na prawie własności w majątkach polskich.

Jako przykład przytoczyć tu mogę choćby
ukazy o nadzieleniu ziemią dzierżawców prawo
sławnych i staroobrzędowców. Z drugiej strony
zaczęto stosować coraz większe ograniczenia w sto
sunku do ludności polskiej, uniemożliwiając jej
ostatecznie osiadanie na własnych warsztatach
rolnych, aczkolwiek istniejące, szczególnie w ostat
nich dziesiątkach lat .XIX wieku, warunki gospo
darcze, zwłaszcza na Wołyniu, były niezmiernie
sprzyjające rozwojowi polskiej kolonizacji.
W wyniku ograniczeń rządu rosyjskiego lud
ność polska mogła nabywać ziemię na własność
tylko pod pozorem skombinowanych umów dzier
żawnych, umów zastawu i przyrzeczenia sprzedaży,
lub też poprzestawać na zwykłem wydzierżawianiu
ziemi, ale na warunkach długoterminowych. Mimo
utrudnień władz rosyjskich ruch kolonizacyjny był
dość' duży i utrudnienia te w skutku przyniosły

WYCIECZKA NA BOROWĄ GÓRĘ.

Nauczyli mnie mnóstwa mądrości,
Logarytmów, wzorów i formułek,
Z kwadracików, trójkątów i kółek
Nauczali mnie nieskończoności..,
(J. TUWIM — ,NAUKA“).
Tak podstawowa i ważna dla naszego Państwa sprawa,
jak pomiar całego kraju, nie jest jeszcze niestety popularna,
nietylko wśród t. zw. szerszych warstw społeczeństwa, ale
nawet wśród ogółu naszych techników. Należy przeto pod
nieść z uznaniem inicjatywę wydziału pomiarowego Minister
stwa Robót Publicznych, który w końcu października r. b.
zorganizował dla dziennikarzy warszawskich wycieczkę
na Borową Górę, koło Zegrza pod Warszawą, gdzie się
organizuje, w związku z rozwojem pomiarów podstawowych,
stała placówka astronomiczno-geodezyjna.
Zbiórka została Wyznaczona w godzinach popołudnio
wych w biurze wydziału pomiarowego, skąd mieliśmy wyru
szyć samochodami.
Okazało się jednak, iż zebrać o ściśle oznaczonej
godzinie i w oznaczonem miejscu kilku dziennikarzy war
szawskich — nie jest rzeczą łatwą.
Ktoś, opóźniony o „małą godzinkę', dowiedziawszy
się, że jeszcze brak dwuch p. p. redaktorów, wyrzekł sen
tencjonalnie:
— W Warszawie, chcąc zaoszczędzić sobie czasu, trzeba
przecież się nieco spóźnić — i dodał, iż nieobecnych prawdopodobnia można będzie zastać o tej porze: jednego w „Caffe
Italia', drugiego zaś u „Loursa
*.

jedynie stopniowe zmniejszenie się napływu na
wschód ludności polskiej, a natomiast wzrastał
liczebnie przypływ kolonistów nie-polaków (niemców, czechów). Kolonizacja ówczesna, zwłaszcza
na Wołyniu, miała charakter niemal masowy.
Zewsząd ciągnęła ludność, która wydzierżawiała
działki ziemi od właścicieli majątków, budowała
się na nich i zagospodarowywała przeważnie na
własne ryzyko. Kolonje rozmieszczano przeważnie
na ziemiach lżejszych z pod leśnych poręb. Wy
tworzeniu się tej kolonizacji sprzyjały ówczesne
stosunki rolne na Wołyniu, kiedy ziemia była
tania, dochody z majątków nader ograniczone
i właściciele ziemscy ratowali się sprzedażą lasów.
Właściciel majątku, zyskując po wycięciu lasu pe
wien obszar ziemi, położony zazwyczaj zdała .od
centrum swego gospodarstwa i wymagający kar
czowania pozostałych po lesie pni — wołał wy
dzierżawić bezrolnym kolonistom uzyskane z pod
lasu obszary, niż zakładać tam folwarki i robić
nakłady.
O ilości kolonistów, a właściwie drobnych
dzierżawców rolnych, świadczą statystyki rosyjskie.
Tak np., według danych „Wołyńskoj Gubernskoj
Ziemskoj Uprawy" z 1910 r., w powiecie łuckim
miało być samych kolonistów-dzierżawców, nie
licząc tych, którzy użytkowali ziemie na prawie
własności, 1804 rodzin, uprawiających 14693 dzie
sięciny. W większości element dzierżawców stano
wili polacy (około 70%), reszta — to niemcy, czesi
i rusini.

Tak się też i stało. Podzieliwszy się na dwie grupy,
porwaliśmy brakujących nam redaktorów z ich miejsca
urzędowania i ruszyliśmy do celu.
Po przebrnięciu wyboistej szosy Warszawa — Jabłonna,
szczęśliwie minęliśmy doczesne szczątki jakiegoś „wywalo
nego' autobusu i zaraz za Zegrzem ujrzeliśmy ażurowy
kształt „piramidki' na Borowej Górze.
— Ładna zabawka, co? — rzekł jeden z dziennikarzy.
— A tak— odparłem — metrów na 40; poznacie ją,
panowie, bliżej, jak wejdziecie na ostatnie „pięterko'...
— A winda jest?
— I owszem: „szczebelkowa".
Wreszcie podjeżdżamy do jakiejś chałupy. Gdyby nie
maszty z anteną i kilka drucików telefonicznych, wyprowa
dzonych z okienka, trudno byłoby się domyśleć, że jest to
przybytek nauki: polska placówka astronomiczno-geodezyjna.
Wchodzimy do małej izdebki, zastawionej różnego rodzaju
instrumentami.
Wyjaśnień udziela nam dr. Antoni Czeczott — kierow
nik prac astronomicznych z ramienia wydziału pomiaro
wego M. R. P,
Podstawą pomiaru kraju jest sieć triangulacyjna 1-go
rzędu o bokach 30 — 40 km., oraz sieć niwelacji precyzyjnej,
odniesionej do poziomu morza polskiego.
Na wierzchołkach trójkątów tej sieci są zbudowane
wieże obserwacyjne, dochodzące gdzie niegdzie do 50 m.
wysokości, i na nich już od dwuch lat wykonywane są po
miary kątów, które, po uprzedniem dokonaniu ; pomiaru baz
i ukończeniu tych prac, powiązane będą w jednolitą całość.
Punkty triangulacyjne utrwalone są na gruncie słupami
kamiennemi lub blokami betonowemi. Sieć 1-go rzędu zosta
nie uzupełniona siecią trójkątów wypełniających.
W ten sposób da to nam niejako kanwę dla wykona"
nia szczegółowych robót topograficznych, mających na celu
stworzenie mapy państwa.
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Nieco odmienny charakter miało osadnictwo
niemieckiej ludności, która za czasów rosyjskich,
ciesząc się większemi względami niż ludność pol
ska, miała możność nabywać ziemię na własność,
osiadając na gruntach o dobrych glebach (podobnie
i czesi), bądź też trudniąc się uprawą gruntów
poleśnych. Charakterystyczną jednak cechą tego
osadnictwa było to, że koloniści niemieccy zajmo
wali przeważnie obszary poleśne jedynie nad rze
kami Styrem, Turją i Stochodem i byli w stałym
ruchu; ziemię po wykarczowaniu odstępowali innym
niemcom i szli dalej na wschód, tworząc znaczne
skupienia również w dalszych powiatach Wołynia.
Tak się przedstawiał stan prawny i faktyczny
drobnych dzierżawców przed wojną. Jak już za
znaczyłem na wstępie — za objaw niezdrowych
stosunków rolnych uznać należy system dzierżawny
użytkowania drobnych parcel gruntowych przez
ludność małorolną lub bezrolną. Kierując się tym
poglądem, władze polskie niezwłocznie po objęciu
pod swój zarząd naszych Kresów' Wschodnich za
częły troszczyć się o uzdrowienie tych stosunków,
które zresztą przez okres wojny jeszcze bardziej
się skomplikowały. Po wojnie bowiem mamy liczne
pozostałości użytkowników na prawie t. zw. wieczy
sto - czynszowem i na mocy kontraktów, przewi
dzianych dla tak zwanych „wolnych ludzi”, które
to typy użytkowania ziemi, pomimo przepisów
rosyjskich o likwidacji tego rodzaju praw, znikały
przed wojną bardzo powoli i przetrwały jeszcze
w wielu miejscowościach aż do czasów polskich,

wobec nieukończenia lub niewłaściwego załatwienia
tej likwidacji. Następnie wymagały również uregu
lowania i liczne skupienia dzierżawców, osiadłych
przed wojną; tak samo i późniejsi użytkownicy,
ze względu na ciężkie życiowe warunki powojenne,
mogli rościć pretensje do zagwarantowania im bytu
przynajmniej na czas jakiś. Władze polskie, mając
więc na uwadze z jednej strony konieczność gospo
darczego uzdrowienia struktury rolnej, z drugiej
stabilizację stosunków społecznych, pomyślały
jeszcze w roku 1919 o zabezpieczeniu podstaw
prawnych użytkownikom ziemi, zarówno pocho
dzącym z czasów dawniejszych, jak i będącym
wytworem warunków wojennych
Narazie, w okresie działań wojennych, mogła
być mowa naturalnie tylko o ochronie tej kategorji
ludności przed wyzyskiem poszczególnych niesu
miennych jednostek z pośród właścicieli ziemskich.
Rozporządzeniem więc z dnia 17 lipca 1919 roku
Generalnego Komisarza Ziem Wschodnich przedłu
żono ustawowo kontrakty dzierżawne drobnym
rolnikom i uniemożliwiono ich eksmitowanie.
Następnie już w roku 1920 rozporządzeniem
tegoż Komisarza Generalnego nadano wszystkim
dzierżawcom gruntów, odpowiadającym pewnym
warunkom i użytkującym posiadane grunty przy
najmniej od 1908 roku, prawo do wykupu dzierża
wionych gospodarstw w ciągu 1 roku od dnia
ogłoszenia rozporządzenia, podług cen, podanych
w specjalnej tabeli szacunkowej. Rozporządzenie
to jednak z uwagi na ówczesne wypadki wojenne

Obszar, odtworzony na mapie, trzeba jeszcze umieścić
i zorjentować na kuli ziemskiej, przez wyznaczenie szero
kości i długości geograficznych poszczególnych punktów.
W tym celu obiera się- centralny punkt astronomiczny,
do którego nawiązywane są wszystkie pomiary kraju. Dla
Polski obrano właśnie taki centralny punkt astronomiczny
na Borowej Górze.
Spółrzędne geograficzne tego punktu określane są me
todami astronomicznemu Dla orjentacji siatki triangulacyj
nej wyznacza się kierunek (azymut)- jednego z boków,
wychodzących z głównego punktu astronomicznego, a według
niego orjentowana jest cała siatka triangulacyjna.
Szerokość geograficzna i azymuty są wyznaczane na
punktach astronomicznych bezpośrednio przez ścisłe noto
wanie czasu i wyznaczenie odległości. pewnych gwiazd
od zenitu, lub dla azymutu — według znaku na ziemi, t. zw.
»miry“.
Długość geograficzna wyznacza się na innej zasadzie,
która polega na ścisłem określeniu czasu miejscowego
na dwuch różnych punktach dla tego samego momentu.
Dla naszych pomiarów punktami - temi są Borowa Góra
i Paryż. Różnica czasu stanowi różnicę długości geograficz
nej pomiędzy temi punktami: Paryżem a Borową Górą.
Długość geograficzna, jak to jest ogólnie przyjęte, będzie
liczona od południka Greenwich. Dawniej wyznaczano różnicę
długości zapomocą ekspedycyj zegarowych, przesyłając, dla
porównania czasu, chronometry, z jednego miejsca obserwacyj
na drugie.
Nowoczesne zdobycze nauki, a zwłaszcza radjotechniki,
znacznie ułatwiły precyzyjne wykonanie tego zadania.
Obecnie zadaniem obserwatorów jest ścisłe zanotowa
nie na swoich chronometrach radjowego sygnału czasu oraz
regulowanie swego chronometru przez określenie czasu
miejscowego za pośrednictwem notowania momentu przejścia
gwiazdy przez południk przy pomocy teodolitu mikrosko
powego.

Obecna technika instrumentalna umożliwia wykonanie
tych czynności prawie automatycznie. Gwiazdy, przechodzące
przez południk, są automatycznie .rejestrowane na papiero
wej taśmie chrondgrafu razem z sekundami chronometru,
którego poprawka ma być wyznaczona. Równocześnie, dzięki
specjalnym urządzeniom, zainstalowanym przez d-ra Czeczotta, radjowe sygnały czasu są zapisywane na tejże
samej taśmie, . Przy zastosowaniu tej automatyzacji zmniej
szają się do minimum różne błędy niestałe. Ostatecznie, dla
wyeliminowania błędów osobistych obserwatorów' i niektó
rych stałych błędów instalacji, obserwatorzy z całem swem
urządzeniem zmieniają się kolejno na punktach obserwacji,
powtarzając serję swych spostrzeżeń.
Obserwacje na Borowej Górze są wykonywane przez
d-ra Czeczotta z ramienia Ministerstwa Robót Publicznych,
a jednocześnie w Paryżu przez prof. Krassowskiego, z ramie
nia Wojskowego Instytutu Geograficznego.
Po otrzymaniu tych wyjaśnień i obejrzeniu zademon
strowanych nam instrumentów, wycieczka skierowała się
do oddalonej o jakie 100 m. wieży triangulacyjnej. Jako centr
tego punktu służy potężnych wymiarów monolit betonowy,
położony pod wieżą.
— A więc to jest ten punkt oparcia dla pomiarów
całej Polski? — zapytał jeden z dziennikarzy. — I wierz tu,
człowieku, że punkt matematyczny nie ma wymiarów, kiedy
taki „betonik
*
waży z kilkanaście tonn!
Na monolicie betonowym, przykrytym bardzo dowcip
nej konstrukcji rozsuwaną budką na rolkach, był ustawiony
t, zw. „egzaminator" *), a na nim duża libela nasadkowa
od teodolitu mikroskopowego, sprowadzona przez asystenta
d-ra Czeczotta — kpt. Bezwuhłego, przedstawiciela Wojsko
wego Instytutu Geograficznego. Znacznych wymiarów libela
była przyjęta początkowo przez któregoś z p. p. wycieczko*) Przyrząd do badania libeli.
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(inwazja bolszewicka) nie miało realnego znaczenia
i wobec tego, po zaprowadzeniu w województwach
wschodnich normalnego zarządu państwowego, kolejnemi ustawami prolongowano prawo użytkowa
nia przez rolników cudzych gruntów i ograniczono
możność eksmitowania drobnych dzierżawców
rolnych.
Ponieważ przepisy te jednak, jako jedynie
przedłużające z roku na rok prawo dzierżawienia
gruntów bez kontraktu, nie rozwiązywały samego
zagadnienia drobnych dzierżawców, były szkodliwe
z punktu widzenia gospodarczego (obawa trwal
szych nakładów) i jednocześnie stwarzały atmosferę
wzajemnych antagonizmów, należało. przeto przy
stąpić do ostatecznego uregulowania tej kwestji.
Uporządkowanie tej sprawy było o tyle trud
ne, że dotyczyło stosunków, związanych z użytko
waniem ziemi pod różnemi rodzajami dzierżawy,
i wymagało możliwie ścisłego odróżnienia wypad
ków, gdzie pod postacią dzierżawy ma się do czy
nienia z trwałem zespoleniem się użytkowników
z posiadanemi gruntami, od wypadków zwykłego
najmu krótkotrwałego, mającego jedynie na widoku
bądź chwilowe zyski, bądź inne cele uboczne. O ile
bowiem użytkowanie, mające charakter zwykłego
najmu, nie dawało podstaw do interwencji Państwa
w kierunku jego utrwalenia, o tyle użytkowanie,
faktycznie zastępujące prawo własności, zasługiwało
na zajęcie się niem ze strony czynników państwowych.
Na takiem stanowisku stanęły ówczesne wła
dze i w celu ostatecznego uporządkowania na zie

miach wschodnich stosunków agrarnych, związa
nych z wyżej streszczonem użytkowaniem ziemi
pod różnemi postaciami dzierżawy, została uchwa
lona ustawa z dnia 20 czerwca 1924 r. o uwła
szczeniu (Dz. Ust. Nr. 63 z dnia 21 lipca 1924 r.,
poz. 617).
Na podstawie tej ustawy z dnia 20 czerwca
1924 r., mogły nabyć na własność użytkowane
przez siebie w dniu 31 października 1923 r. grunty
w województwach wschodnich, poza obrębem miast
i miasteczek, następujące osoby fizyczne:
a) byli t. zw. wieczyści czynszownicy, zarówno
ci, co do których postępowanie o wykupie posia
danych przez nich gruntów nie zostało do dnia
wejścia w życie tej ustawy zakończone, jak też
i ci, którzy praw swoich wieczysto - czynszowych
dochodzili, ale uzyskali orzeczenie odmowne z pra
wem pięcioletniego dalszego użytkowania na wa
runkach poprzednich, ą grunty te i obecnie posia
dają. Za czynszowników wieczystych uznano użyt
kowników gruntów, o ile oni sami lub ci, od któ
rych prawo do tych gruntów nabyli, posiadali
te grunty na prawie dzierżawy wieczystej i posia
danie to zaczęło się. przed 21 czerwca 1886 r.;
b) byli t. zw. „wolni ludzie", co do których
postępowanie o wykupie posiadanych przez nich
gruntów nie zostało ukończone do dnia wejścia
w życie ustawy i którzy dzierżawili posiadane
grunty w b. gub. mińskiej przed 1864 r., w b. gub.
wileńskiej i grodzieńskiej przed 16 czerwca 1882 r.,
a w b. gub. wołyńskiej przed 3 kwietnia 1888 r.;

wiczów za osobliwej konstrukcji lunetę - do obserwacji, lecz
nieporozumienie to wkrótce się.wyjaśniło.
Prowadzący pomiar kątów przy triangulacji inż. Franta
zaprosił wycieczkę na wieżę triangulacyjną.
Bardzo to zacnie ze strony dziennikarzy, że chciało
im się wdrapywać na jakieś tam szóste „pięterko", aby po
znać, w jakich warunkach pracują geodeci przy pomiarach
kraju. Pogoda była ładna, więc wynagrodzili sobie ten trud
pięknym widokiem na oświetloną Warszawę (było już
ciemno), a nawet zaobserwowali czerwony sygnał światła
neonowego jedneco z punktów triangulacyjnych, znajdują
cych się na gmachu telefonów warszawskich, które to światło
warszawiacy przyjmują niesłusznie za sygnał ostrzegawczy
dla lotników.
Potem dr. Czeczott zademonstrował nam obserwacje
astronomiczne, ale już z innej obok położonej budowli, gdzie
na masywnym bloku betonowym był .ustawiony teodolit
mikroskopowy z t, zw. mikrometrem „bezosobowym".
W zdziwienie wprawiła wszystkich łamana luneta pry
zmatyczna teodolitu.
Ktoś się odezwał:
— Czy to zawsze gwiazdy obserwuje się przez taką
lunetę „na bakier"?
— Owszepa — odpowiedziano mu — to jest właśnie
najnowsza metoda...
Przypomniano sobie Wojskiego z „Pana Tadeusza", co
„napamięć znał imię i kształt każdej gwiazdy;:
Wskazywał palcem miejsca i drogę ich jazdy"..;
gdyż właśnie w tej chwili dr. Czeczott, mając kalendarz
astronomiczny, ten współczesny rozkład jazdy gwiazd, —złapał nam „w dwie nitki" gwiazdę z konstelacji „Łabędzia".
Lecz dziennikarzy trudno jest zbyć byle czem, więc
poproszono o pokazanie również i „Ledy“...

Wycieczka zakończyła się wieczerzą „połową" w kwa
terze triangulatorów, odległej, wskutek braku lokalu, o. jakiś
kilometr od miejsca pracy.
W imieniu nieobecnego wówczas w Warszawie naczel
nika wydziału pomiarów M. R.P.-inż. Tadeusza Niedzielskiego,
honory domu czynili p. p, inż, Jost.— szef biura triangula
cyjnego, oraz inż. Maksyś.
Przyznać trzeba, że dziennikarze warszawscy zdradzali
bardzo duże zainteresowanie sprawą pomiaru kraju, notując
sobie skwapliwie wszelkie „fachowe" informacje.
W imieniu prasy podczas wieczerzy przemawiał między
innemi redaktor Juljan Podoski, „życząc; szanownej nauce
miernictwa, żeby posiadała wkrótce jeden wspólny instytut
geodezyjny dla wszystkich ministerjów w Polsce i. nie była
rozstrzelona w dwudziestu pięciu rękach"...
Podnoszono poza tem pożyteczność, popularyzowania
pomiarów, kraju wśród szerszego ogółu, gdyż najwyżej wie-:
dzą ludzie tylko o tem, iż przy parcelacji gruntów należy
je przedtem wymierzyć, a już to, że mamy w Polsce takich
„omentrów", co to daj im punkt oparcia, a gotowi są „zatrójkątować" cały glob ziemski — o tem wiedzą tylko
wtajemniczeni...
Krótka wieczerza zakończyła .się w bardzo miłym
nastroju.
Wycieczka .niewątpliwie udała się.
W drodze powrotnej do Warszawy rozprawiano jeszcze
o warunkach, w jakich pracują nasi geodeci, — gdyż, jadąc
na Borową Górę, spodziewano się .zastać okazały gmach,
wyposażony w nowoczesne urządzenia, a tu skromna chałupa
chłopska...
Typowe warunki pracy polskieh uczonych na polskim
ugorze...
Inż. K Sawicki.

