UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ
EDWARDA MIECZYSŁAWA POTĘGI
Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej uroczystości, nazywam się Mirosław
Konwerski, jestem prezesem Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody.
Data 9 stycznia ogłoszona została „dniem Ligi Ochrony Przyrody”, a odsłonięcie
tablicy poświęconej pamięci Człowieka, który całe życie pracował dla
społeczeństwa naszego regionu, tworząc nieprzemijające wartości ochrony przyrody,
wypełni tę datę, jak również mijającą 80 rocznicę powstania Ligi Ochrony Przyrody.
Zanim postaram się przybliżyć Państwu życie i działalność Edwarda
Mieczysława Potęgi, przekażę informację o zaproszonych na dzisiejszą uroczystość
Gościach, których obecność podnosi rangę tego wydarzenia w życiu Ligi Ochrony
Przyrody.

Zaproszenia przekazano:
•
Pani Jolancie Chełmińskiej – Wojewodzie Łódzkiemu
•
Panu Jerzemu Kropiwnickiemu – Prezydentowi Miasta Łodzi
•
Panu Włodzimierzowi Fisiakowi – Marszałkowi Województwa Łódzkiego
•
Pani Wiesławie Zewald – Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty
•
Pani Grażynie Tadeusiewicz – Dyrektorowi Woj. Ośr. Doskon. Naucz.
•
Panu Tomaszowi Kacprzakowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łodzi
•
Pani Annie Lucińskiej – Przew. Komisji Ochrony Środ. Rady Miejskiej w Łodzi
•
Pani prof. Elżbiecie Żądzińskiej – Dziekanowi Wydz. Biol. i Ochr. Środ. UŁ
•
Panu prof. Jerzemu Bańburze – Kierownikowi Muzeum Przyrodniczego UŁ
•
Panu Józefowi Potędze – synowi Edwarda Mieczysława Potęgi

Serdecznie witam przedstawicieli i prezesa Zarządu Głównego Ligi Ochrony
Przyrody, oraz Redaktora Naczelnego „Przyrody Polskiej”.
Witam prof. Romualda Olaczka, prof. Janusza Hereźniaka, prof. Jana Sicińskiego, i
pozostałych członków Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody.
Witam członków Zarządu Miejskiego Łodzi, oraz Oddziałów Terenowych naszego
Okręgu w Zgierzu, Głownie, Strykowie, Ozorkowie i Łęczycy.
Witam dyrektora III LO panią Marię Włodarczyk i dyrektora 173 SP panią Bożenę
Biniek – szkół sąsiadujących z gmachem Muzeum Przyrodniczego.
Szczególnie serdecznie witam nauczycieli przybyłych z młodzież szkolną, która
będzie kontynuatorką wspaniałej karty 80 lat istnienia Ligi.
Serdecznie witam przedstawicieli firm sponsorujących statutową działalność Ligi
Ochrony Przyrody, którzy także przyczynili się do dzisiejszej uroczystości
odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Są to Firmy:
AMCOR RENTSCH Polska Sp.z oo w Łodzi, AMCOR FLEXIBLES Polska Sp.z oo
w Łodzi, Elektrownia „BEŁCHATÓW” SA w Rogowcu , Cementownia „WARTA”
SA w Trębaczewie, Zgierska Spółka Wodna, „DAR – POL” SC.

Prof. EDWARD MIECZYSŁAW POTĘGA – pedagog, społecznik, przyrodnik
Urodził się 13 października 1890 r w Stanisławowie, gdzie uczęszczał do
szkoły powszechnej, a także gimnazjum i Seminarium Nauczycielskiego. Pracował
jako nauczyciel przyrody w różnych miejscowościach, a od roku 1921 w Łodzi.
Studiował na Wydziale Przyrodniczo – Geograficznym Instytutu Nauczycielskiego
Szkół Średnich i Wyższych w Łodzi, które ukończył w 1923 r. Jego zaangażowanie
w pracy, a także zdolności organizacyjne, przyczyniły się do skierowania go przez
władze oświatowe do pełnienia funkcji kierownika Miejskiej Pracowni Przyrodnicz.
Od roku 1924 placówka została przekształcona na Centralną Pracownię
Przyrodniczą, która mimo poważnych trudności materialnych stała się wiodącym
ośrodkiem przyrodniczym, prowadzącym głównie działalność dydaktyczno –
metodyczną. Jej powstanie było w późniejszym okresie zalążkiem kilku instytucji
przyrodniczych w Łodzi. Edward Potęga wraz ze swymi współpracownikami
gromadzili tam cenne zbiory przyrodnicze, własnoręcznie konstruowali przyrządy,
gromadzili cenne księgozbiory, które udostępniali szkołom jako pomoce naukowe.

Organizowali także wycieczki terenowe, oraz cieszące się ogromnym powodzeniem
– odczyty, pokazy i wystawy przyrodnicze, które znakomicie ułatwiały

propagowanie wiedzy przyrodniczej wśród młodzieży i dorosłych. Również w
ramach działalności tej Pracowni, z inicjatywy Potęgi w latach 1926 – 1929 powstał
w Parku Źródliska w Łodzi dla celów dydaktycznych szkolny ogród botaniczny,
przemianowany później na Miejski Ogród Botaniczny. Zgromadzono w nim około
1000 gatunków roślin, grupowanych pod kątem potrzeb programu nauczania. Z
czasem Ogród Botaniczny został wzbogacony okazami zoologicznymi i
przekształcony w Ogród Botaniczno – Zoologiczny.
Na przełomie lat 1926 – 27 Edward Potęga był organizatorem i założycielem
Towarzystwa Przyrodników im. Stanisława Staszica w Łodzi, pełniąc tam funkcję
prezesa do roku 1939. Towarzystwo miało na celu zjednoczenie przyrodników,
naukowców i nauczycieli oraz miłośników przyrody naszego województwa w celu
skoordynowania ich działalności, a przez to osiągnięcia lepszych efektów
badawczych i popularyzatorskich wśród młodzieży i osób dorosłych. Działalność ta
prowadzona była w ramach istniejącego Muzeum i Pracowni Przyrodniczej.
Równolegle Edward Potęga zajmował się pracą wydawniczą i redaktorską. Był
założycielem i redaktorem jedynego w ówczesnej Polsce czasopisma o charakterze
popularnonaukowym „Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane”, które ukazywało się
do 1939 r. Na jego łamach były artykuły dotyczące ochrony przyrody, fizjografii,
dydaktyki i metodyki, dotyczące w szczególności problemów Ziemi Łódzkiej.
Autorami byli m. in.: Władysław Szafer, Adam Wodiczko, Sokołowski, Goetel,
Samsonowicz, Rostafiński, a także szereg znanych przyrodników z regionu
łódzkiego. Sam był również autorem wielu artykułów, które były publikowane w
tym i innych pismach. Poza tym ukazało się kilkadziesiąt jego broszur i książek o
niezwykle zróżnicowanej tematyce przyrodniczej. Dla młodzieży wydawał
kwartalnik pt. „Kółko Przyrodnicze”, a dla najmłodszych redagował miesięcznik
„Młody Przyjaciel Zwierząt”, ukazujący się do 1939 r.
Wielką zasługą Edwarda Potęgi i jego współpracowników było zainicjowanie
muzealnictwa przyrodniczego na Ziemi Łódzkiej, z czego powstało w 1930 r
Muzeum Przyrodniczo - Pedagogiczne. Eksponaty muzealne kompletowano ze
zbiorów przyrodniczych znajdujących się w Pracowni Przyrodniczej Towarzystwa
Przyrodniczego im. S.Staszica oraz w Miejskim Muzeum Nauki i Sztuki. Oparcie tej
nowej instytucji o Centralną Pracownię Przyrodniczą, przyznanie jej budynku w
środku miasta w Parku im. H.Sienkiewicza, oraz zapewnienie stałego budżetu
umożliwiło rozwój Muzeum, które w krótkim czasie stało się ważnym ośrodkiem
działalności dydaktycznej i propagandowej. W Muzeum zgromadzono bogate i
niezwykle ciekawe zbiory, a jego organizatorzy urządzali interesujące wystawy,
które zwiedzało tysiące osób, i to w czasach trudnych dla tego typu działalności.
Wśród tematyki wystaw znalazła się m.in.: „Przyroda Polski – jej piękno i ochrona”,
„Pokochaj przyrodę Ojczystą” i szereg innych. Zarówno w okresie
międzywojennym, jak i po wojnie, Edward Mieczysław Potęga pełnił funkcję
kierownika Muzeum. Kontynuował organizowanie wystaw przyrodniczych, a jedną
z pierwszych była wystawa fotograficzna „Piękno Ziem Odzyskanych w Fotografii”.

Muzeum od grudnia 1933 r przyjęło nazwę Muzeum Przyrodnicze, i zaczęto
szczególną uwagę skupiać na zagadnieniach fizyczno-geograficznych oraz
związanych z ochroną przyrody. W Muzeum znajdował się podział na działy: modeli
i preparatów anatomicznych, zoologiczny, botaniczny, paleontologiczny,
mineralogiczny, petrograficzny i ochrony przyrody. Znajdowały się również zbiory
map, rysunków oraz fotografii w celu wzbogacania wystaw przyrodniczych.
Poza muzealnictwem znajdował czas na ochronę bezpośrednią przyrody – z
jego inicjatywy w 1931 r powstał pierwszy łódzki rezerwat przyrody „Polesie
Konstantynowskie”.

Po wojnie w 1945 r Edward Potęga ponownie objął kierownictwo Muzeum
Przyrodniczego w Łodzi, a równocześnie podjął starania o reaktywowanie Ligi
Ochrony Przyrody. Z tym projektem wystąpił do ówczesnych władz
administracyjnych, które mianowały go wówczas kierownikiem Ochrony Przyrody i
Zabytków Przyrodniczych w województwie łódzkim. Po zorganizowaniu Biura przy
Miejskim Muzeum Przyrodniczym, Edward Potęga nawiązał szereg kontaktów z
dawnymi ośrodkami przyrodniczymi w miastach uniwersyteckich.

Już w czerwcu 1945 r odbyło się pierwsze po wojnie zebranie poświęcone
reaktywowaniu Ligi, na którym wygłosił odczyt prof. Władysław Szafer. W lipcu
1945 r odbyło się pierwsze po wojnie zebranie Zarządu Głównego Ligi Ochrony
Przyrody, na którym wybrano Edwarda Mieczysława Potęgę prezesem Zarządu.
Funkcję tę pełnił do czasu istnienia Zarządu Głównego na terenie Łodzi. Biuro
Zarządu prowadziło swą działalność w gmachu Muzeum Przyrodniczego w Łodzi.
Po przeniesieniu Zarządu Głównego do Warszawy 28 listopada 1953 r, pozostał w
Łodzi, gdzie dalej kontynuował swą działalność przyrodniczą i społeczną w Lidze.
W latach 1953 – 55, oraz 1959 – 1972 pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu
Łódzkiego LOP, pracując równocześnie od 1953 r jako Wojewódzki Konserwator
Przyrody. W tym czasie intensywnie zabiegał o tworzenie rezerwatów oraz ochronę i
rejestrację pomników przyrody.
Za zasługi dla ochrony przyrody i LOP, IV Krajowy Zjazd Delegatów w 1953 r
nadał Edwardowi Mieczysławowi Potędze godność Członka Honorowego Ligi.
Za swoją wieloletnią działalność i wybitne zasługi nie tylko w dziedzinie ochrony
przyrody, ale także dla społeczeństwa naszego regionu, które mogło poznać piękno
przyrody i jego wartość, Edward Mieczysław Potęga odznaczony został Złotą
Odznaką Honorową Ligi, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, oraz Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zdobył jeszcze jedno, na co zasługuje niewiele osób, pamięć o Jego
dokonaniach i zasługach dla przyrody i społeczeństwa.
Edward Mieczysław Potęga zmarł 2 stycznia 1974 r . Został pochowany na
Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi.
Cześć Jego Pamięci.
Dziękuję Państwu za przybycie i uczestnictwo w tej historycznej uroczystości,
wyrażającej szacunek dla dokonań pedagoga, społecznika i przyrodnika, jakim był
prof. Edward Mieczysław Potęga.

