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SKĄD SIĘ WZIĘl.A 

GORSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA? 

Kr6tka historia GOT masła być Już dawno napl.~o. Ni .... 
"Iety. "prominenci~ wśr6d Jej o rganliZatorów przez wl e la lot rne 
odczuwali potrzeby spisywania hl. torU CiOT. nie r o.c zyJl ne.
wet prowadzić sysl ematyezl"leJ komp4tlil no. uecz Jej powodze_ 
nia,. .Akcjo. CiOT zapOcz~kowana w 193!5 r. zaowocowała z a.
ledwie kilkunastoma drobnymi w zmiankami w "Wierchach" I w 
pa"" czasopi.smach. I pozo.loia "o.kcj ~" w stylu mocno schema.
tycznym. Prz:ez niemol pół wieku pr&.vrie milion Jei zdobywców, 
Go tekż. bodaj wszyscy przodownicy - z wyj~kiem Jej twórców 
- pojęcia nie mieli ani a ketd alę wzięła ta odznaka. ani et.mu 
m!8ła aluty'; chaciei wielu z dum~ noai na swetr ach atrybuty 
zdobywców lub organizatorów Górskiej Odznaki Turystycznej. 

Jubileusz GO'!' obchodzony w końcu 1985 r. w Krakowie 
pokoil!ał, że - Jak to już nieraz bywo.ło - zapomniani zoate.-
II prawd%lwi plonier~ CiOT bowl~m "odeszli na Najdłużllzy 
Szlak" I nie moget się upomnieć o awoje. Pozostałym nelitorom 
- eJe nie wazystklm/._ przypięto oqznaki Jubileuszowe I Hono
rQWe. Oczywiście były wspominki: marzenia o wielko' cl tej od_ 
znaki, Jak dotĄd. Okazało a l" że ł/ltwo zapomln/l aię o tym co 
było. /l więc o dawnych przodownik/lch czyli "przewodnikac h do 
GOT". A je szcze s z ybciej o tych, którzy naprawdę o t 'ł spr_ 
wę dbeJl jak o własne dziecko. A to dzięki nim przecież docze_ 
kaliśmy Jubileuszu 'Oraz CZIUóU, który płynie wyznaczaJ~ na
azej turys tyce górskiej nowe a zJak.i. 
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• 
Odznaki tury&tyczne to zapewne dolekle echo orderów i od

znaczań., n8dawanyeh już w XlV wieku w AngiH. Jak np' Order 

Anul'lcjllly l. czyll Podwlęld l Order Laźni. W . P~J.ce zamle~l!.no 
wprowadzić za Władysława TV Order N i epokal anego Poczęcia 

Najświętszej Marli Panny, ale az1Cichta uważała, Iż to jest n.e>

ruszenie zasad równości szl acheckiej (było to w roku 1638). 

Dopiero w 170!5 r. ustanowior1O Order Orła BiNego. 

PGmiqtkowe albo nadawe.ne za konkretne oaiwu'tcla odzn_ 

Id turystyczne maler. o wiele s kromniejsze, często po prostu be.

nlllnle p rost e pochodzenie. Odznak.! te maj Ą już w Polace bo-

81)14 tradycję. W 1986 f . przypadła 60 rocznice. ustanowienia 

odznaki ~Złl Sprawnośćn (1926 r.) wprowadzonej do obiegu 

przez Pol.!!lkl Zwlqzek Narci6rslq, kt6r-y intensywnie propagoweł 

i dĄżył do umasowienia narciarstwa. Minęły niedawno rocznice 

innych odzno.k, Jek 50-IecJe Górs kiej Odznaki Tury6tycznej w 

:1985 r •• a w 1982 upłynęło także .50 lat od wprowadzenia w ży

cle przez wspomniany PZN "Ci6rskiel~ odznak! nar c iars kiej. 

W :1986 r . min~o 35 lal od ustanowienia Odznaki 'I'urystyki 

Pieszej. 

Ze względu na rzeczywlst~ popularność CiOT bud zi ona 

zainteresowanie nie tyl ko zdobywajĄCych1 kol ejne punkty i slop

nie odznakI., ale także rodz~ alę pyłan.ia o Jej rodow6d. W 

t radycjach Pol aklego T owa r zystwa Tatrzańskiego odznaka 115 

uchodzi ""a jeden z symboli Jego ro:nvoJu. Tymczl5sem spoj r ze_ 

nie wstec"" ukazuje, że była ta odznaka swolatym "kołem r _ 

tunk.owym" w latach, gdy Towarzystwu wiodło al" nie najle-

piej. Sięgnijmy zatem do histor ii., aby szukać odpowiedzi na py-

• tanie sk."\d wzięła alę t a odznaka I czemu miała służyć w 1_ 

tach 1 9 3.5 _ 1939, Jakie 'ln adzleJe wL~ano z Jej odnowieniem w 

1949 r. oraz W latach 19.51 - 198.5 gdy znajdOWała się w tzw. 
aystemie odznak turystyki kwalif ikowanej. 
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Warto pr:r:ypomnleć. że Już w 1906 I 1907 r. Towarzystwo Tal;' 

rzańskie miało poważnych konkurentów w AkademickJm Towan:ysl_ 

wie Turystycznym i · Karpackim Towarzystwie No.rciarzy, powsta

łych we Lwowie jo.kby w celu przeło.JlH~nio. monopolu ~, co stało 

się faktem po kilku lalach dyno.miczne j działa.lności tych zwi~ków. 

W 1919 r. Towarzystwu przybył kolejny poWo.żny rywal - Polski 

Zwl~ek Narclo.rskI. rownleź inspirowany prze1& działaczy lwowa

kicho będ~eych w opozycji do Towarzystwa Taln:o.ńskJego J Jego 

zachowawczego charakten..l. 

W tych Irzech glowarzy$zeniach dominowali młodzi aktywiści, 

sludencl I o.syslenci, nauczyciele i uczniowie gimnazjów, którym 

bt!tdi nie wysto.rczało Towo.rzystwo Tatn:ańskJe, bt!tdi nawet pos

tanowili dokonać swoistej' nodnowy" jego kszt&łtu, progro.mu I 

form działania. Byli to ludzie z kręgu "Kółko. Taterników", z naj_ 

bordzie] sportowej SekcjJ Narciarskiej 'I"I' oraz !akieJźe Sekcji 

AZS. z To.ln:a.ńskJego Towarzystwo. Narciarzy z Krokowe. (l lok

że Sekcji Turystycznej AZS, grupy wspinaczy taterników z kręgu 

~Himalaya Klub", (l zatem w większości zwił\Zani lub dopiero co 
" wyrosU ze środowiska okademickiego. 

To właśnie st~ w lalach 1920 _ 1924 wyszła reforma 

działa.lności '!'T. co zne.lazło swój wyraz w zmianoch w .statucie, 

mówiĄcych m. in. o dopuszcze.lności zakładanJo oddziałów ak_ 

demickJch 'l"I' w siedzibach wyźszych zakładÓW naukowych, w 

zmianie nazwy na Polskie 'TowarZystwo Talrzańskie oraz 

zmianie w organie Towarzystwa _ zacząły się ukazywać "'i\, le .... 

chy" za.mio.st "Pamiętnika '!'T". 

Wszystko lo działo się dopiero po wielkiej wojnie. która nie 

tylko przeorała ziemię milionami pociskó,,!, l okopów, a.le i świ_ 

domość szerokich kręgów społeczeń$lw Europy. PTT po 50 la

tach przestało być monopolistĄ w Karpatach, zaczynały domi

nować odmierme spojrzenia na góry. Upatrywano w nich poje 

do robienio. coro.z bardziej opłacalnych interesów, gory stawały 

się towarem do korzystnego. s przedania. a na turystyce coraz 

liczniejsi chcieli zarabiać. Coraz bardziej chwiały się trady

cyjne. romantyczne i często nierealne poglt!tdy na góry, ich nie

skażontt przyrodę. jej ochronę. Góry miały niebawem ,.tać się 

jednocześnie "boiskiem" I "świĄtyniĄ", sklepem ze świeżym to

warem _ a to z lasami, wodami, krystalicznym powietrzem, bujnĄ 
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· roślinno'cl, puchowym ś niegiem - do korzystnej wyspr:z:edaŻ)' o 

każdej pone roolw., 

Swoilitym wyl'~zem "posiodania aór" przez każd ego, kto był 

Jako lako sprawł"ly. potwierdzeniem bytności w Tatroch. Beakldoc h 

I rozle8łYCh Karpal.och Wschodnich, a więc sposobe m na upow

s zechnianie chęci odwiedzania gór I d owod e m. że czegoś się w 

nich dokonało. miały być powszechnie dostępne odznaki. 

P ierwaz4\ z nich uBtonowił Polakl Zwl(\Zek Narciarski w 1926 

r. nazywal4\C Ja po pros tu "Za Sprawność". Powodzenie tej pierw

s zej sprawiło. że już w 1932 r. tenże PZN ualó.nowlł kolejnq .. 

_ tym r azem Od'znakEł r GÓrskq". W len sposób tradycyjne trak_ 

towanle aór jaJec. "sanktuarium narodowego" zaczynało bez_ 

powrotnie oddalnć lilę:. W górach zyskiwali przewai;ę sporiow-

cy, menadżerowie \ I inwestorzy. Zm1any w stylu tycia dyktowały 

o rganizatorom 11.lI'ysłyk1 gór s kiej nowe reguły liry. Silne organizac

je ograniczały nlono pel PT'T, zysk..lwały przewailę. Pojawiły się 

konflikty, które o:-zodko kończyły alę kompromi s ami, w grę wcho

dziły bowiem interes y ekonomiczne i polityczne. 

Obydwie wprowadzone przez PZN odznaki narciarskie pre

miowały oJctywność aporiow4\ j. lurya tycznq, W reaulaminach . 

wskazywane były normy do wykonania na specj alnie punktow_ 

nych tr~ach w'~rówek. Towarzyszył tej akcji s pecjalny ape.

rai organizacyjl'1y, specyficzne formy propagandy, a także ay_ 

lem nagród J wyr6żn.ler\ udzi.:lanyc:h przez wy.olde c zynniki 

państwowe. Odznaki a pertowe I turystyczne zyakały patrona w 

PańliitWOwym Urzędzie Wychowania f'izycznego J Przysposobie

nIa WoJ _kowego., Zoczynoł się kaztałtowo.ć sy,.tem lego rodz_ 

ju odznak, bowiem obok odznak narelorskich znalazła się w 

1930 r. Poiistwowa Odznako. Sportowa. Miało. ko.legone. wedle 

poziomu aprowl'1oścl fizycznej' i wieku oroz klasy (brĄZOWI\, 

s reb rn, :tłot~). Po' ród wielu wymogów zalecone było odbycie 

takte pewnej li';:Zby wycieczek" na lipecjalnie okreiilonych t r_ 

$4ch punktowonych. 

Ws pomniany U rz~ dOlłtrzegaj~ powodzenie odznaki "Zo 

~prownoić" uputrywał VI odznakoch a:zansę n il upowAzechnier'l.ie 

lury_łyki . j llko .:;;zę'cI wychowania fizycznego I aprownoścl spo

łeczeństwo. SuS~erowal I zolem Pl'T ustanowienie odrębnej od_ 

znaki. prom i uj~.:ej o.ktywnoić turya tycz4 Pomimo nocis ków PT"I' 
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' pocz~k~wo nie podjęło tej propozycjI. Uważano bowiem, i ż góry 

nie powinny być polem rywalizaeji sportowej. 

Uma sowienie h.uystykl jako ezęść poHtyk.i włl!ldz państwowych 

mil!iło stać się slł~ r'lapędow~ gospodarki, dzięk.i zysko~ z ma.. 

sowe; turystyki, dzięk.i wypo.so.t&niu gór w urzqdzer'lla oraz dro

gi" schroniska, koleje linowe itp. Aby przełamać monopol i nie_ 

chęć P1"T i PTK do takiego modelu turystyki; zaaranżowano 

powstanie takich organize.cjl Jak Liga Popieranie. 'Turystyki w 

1935 ". oraz 'Towarzys two Krzewienia Narcimtwc, Zwi~ek 

Ziem Górskich ' I wiele Innych ogólnokrajowych i regiona1ny<::h, 

Idórych celem było umasowienie turystyki I przekonywanie, że 

towarzystwa turystyczne, owszem, $~ pożyteczne, ale niezbyt 

wydolne jeśli chodzi o robienie na turystyce dobrego interesu.. 

'l'urystyka miała się stać _. wedle założeń , oficjalnej polityki 

gospode..rc~j - czynnikiem poń.stwowotw6rczym I licz~cym się 

dzielem gospodarki narodowej. 

Ustalenia w tej dziedzinie poczyniono moi .... w zwi4Zku z 

l~leciem odzyskania niepodległoś<;i jeszcze w 1928 r., org_ 

nizowaniem w Poznaniu Kongresu Krajoznawczego oraz piel"

wszej Wystawy Krajowej (dZisiejszych 'Tar gów PoznaJ'isklch), 

II. także w wyniku prac Międzyminislerialnej Komisji dla Zb_ 

dania Zagadnień 'Turystyki, pracuj~cej pod klerunklem Stef(l.O& 

Starzyńskiego (wówczas wiceminister Skarbu). 

Zalecenia do budowania dróg stawały się "tu i ówdzie faktem. 

otwierano biura usług turystycznych, powstawały hotele górskie 

(Kalatówki), narciarstwo miało stać się pows.:zechn~ form~ za

bawy. Wspomniana Liga Popierania 'Turystyki miała za .:zadanie 

"nareszcie ruszyć z miejsca problem .:zagospodarowania turys

tycznego kraju j podjęcie odpowiedniej akcji inwestycyjnej". 

Kontakty z Pl'T w górach .:zamierzano ułożyć na .płaszczyźnie 

"intensywnej współpracy". co oznaczało po prostu podporzqd_ 

kowanie 'Towarzystwa. aby turystyka stola się "wyclajn~ dzi_ 

d.:zlnĄ. gospodarki". Czy było to możliwe gdy stanęły naprzeciw 

siebie tak różne interesy jak ochrona SÓl' i ich p['~yrody o raz 

masowa turystyka wspierana dotacj ami pe.ństwa i dodetkowo sys

tem zachęt w postaci odznak turystyc znych i sprawnościowych? 

Czy było moŻliwe pogodzenie turystyki "zo r ganizowanej" i ko

mercyjnej w Istocie, z turystyk .... poznawczq, krajoznawcz ..... ref. 
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·leksyj~ oraan1:t.owanq. lllłanU iI~:t.nyml 1 

'l'o.ko. "nowo. pqlityko. wobec a6r" I w s6ro.ch nie do.wBło. 

szona Towo.rzyełyru. nie moSłO ono podpol'Z~kowo.Ć si. dir.łBło-

niom "ne. ~ZkłlZ",I e. w Istotny spos6b . przeczrrych z Jego Id_ 

log.l~ 

W Polsklm Zwi~ku Narciarskim sk~piU alę nie tytko p~ 

dziwi miłośnicy g6r. o.\e to.1<:t.e to.cy, kt6rzy w .;6ro.ch wletrzyU 

Were. ekonomlczrry i poUtyc:t.ny. Pre:t.es em PZN był Alekaander 

Bobkowski. dzlałtlC:t. no..rclara kJ. od 1936 r. wiceminister Ko!!II .... 

nikacJi oroz przewodnicz~ Zarzqd~ Gł6wneso' LiSi · Popleranlo. 

"Turys tyki. Pod leso nadzorem pracował w tym res orcie wydzUltł 

'l\.Irystyki (e. Jednym z rodców w tym:t.e był Mieczyillsw Oriowicz), 

Nietrudno wywnIoskow~ć. te sprzeczności między Pr'l' o. PZN 

czy d e cyzjami wydziału I reaort~ były l rzadko kiedy rozwl~ 

wo.ne metodamJ to.godnym~ częściej ocImlnlstracyjnym.l. Ponadto 

wypodo. tu w.pomnlet; :te prezes PZN i wicemlnl.ter był ro
noclteśnle ltięclem prezyd.ento. Igna.cego Mośclckieao, co zapew

ne miało istotne :eno.czenie dla całokazto.łtu spraw twyatyki. . 

w odniesieniu do g6r wielokroć wIolach rrJędlEyWOJennych 

ustalOTlO ro:emaltego kalibru prosromy rozwoi~ inwe6tyeJI. budo.

wy Up. Przykłodem niech będzie choćby tylko Zo.kopo.ne . . JI,I* w 

1912 r. pod eild" 'l'T i Zwi~ku G6rłl!i odbył się tam z Jozct. 

kt6ry mloł roltpotrzyt "Plon rozwoju Zakopo.neao", W 191!~ r. pod 

egid" tegoż 'l'T I re!ero.tu tur/ styki resortu robót publicznych 

(a turystyka podponr;qdkowana była . prawom drosoynlictwo.) od_ 
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. był alę zjazd w celu określenic. tl po.obu realizacji "Planu roz

woJu Zakop~go i innych polskich letnisk podtalrzc.ńakich". W 

1929 r. te s ame czyrm.ikl zajmowały się "Rozwojem turystyki 

totrzc.ńslde.l. ro<Ewojem PodhoJa I Z4kopenego". Nietrudr'\o zSad. 

""ć. te wazy&tkie te zjazdy I narady miały na uwad<Ee przede 

wa~slklm turystykę w 'Tatrach: inwestowanie w rozw6J z4kopl~ 

.kleso zoplec<Ea i umasowienie turystyki. 

Gdy zjazdy I apele nie skutkowały. a apetyty no. maaow~ 

twy_tykę nie malały, w lotach 1930 - 1936 odbył się cykl tzw. 

zJazd6w karpackich" organ.lzowanych pod patronatem nUJortu 

robót pubUcznych a potem komunikacji. z udz!ołem nejwyt_zyeh 

'wladz P'I"T' I innych s towarzysze", J4k np. 'Towarzystwa Przy

Jaciół Hucul&zczyzny dzle.łaJłłceso pod eg.idłł wladz wo j.kowych. 

Chodziło o zaktywlz.owanie turyatyczne terenów wschodnic h. 

rozbudowę uzdrowisk. komlMlikacJi drogowej i kolejowej, schro-. 

nI.k dla turystyki zimowej I le tniej. Plerws<Ey zjazd z tego cyk· 

lu odbył .lę w 1930 r. w Wara zawie i poświęcony był ochro-

nie przyrody Karpat. W 1931 r. w Stanisławowie uatalono a zc%e_ 
" g6łowe plany ·zago.podar'OWanla s6r. W 1933 r. znowu obradowa... 

'no w Warazowie nad ochronłł pr2:yrody. W 1934 r. zjazd w Je.

remezu ponownie zajmował Alę zagospodarowaniem tury_tycznym 

I ogólnym regionu. NatomiłUlt w 1935 r. w Wiśle _ kiedy to pos

tanowiono jednak wprowadzić w :tycie Górskłł Odznakę 'l'u.ry.l~ 

cznłł P'l"T - i w 1936 r. w Krynicy eora% wyraźniej o kazyw_ 

to . I ę, że ś mlałe plany inwe.tycJi w dzikich i ogromnie rozle,g

łyc:h s 6 rach. nawet przeznaczajĄC na ten cel środki finansowe 

i teehnlezne (a przecież równocześ nie trwMII budowa Central_ 

neio Okręgu Przemysłowego II! l. nie zaspokojłł ambi cji ple.

nU;łłC}'ch nc. wyrost urtędników od tury.lyki. 

I wre.zcie gdy okc.zało .l ę, te razem z P'I"T • . na K a rpatach 

intereau zrobić się nie da., postanowiono powołać wa p omnl_ 

nłł LiSę Popierania 'Turystyki, które mlała być plastrem ne nie

d oma ian.ia systemowe i głównym dysponent~m państwowych 

funduszy na rozwój tury.tyki m_owej. Pr2.y okazji wy.a2.ło ne 

Jaw. te odznaki turystyczne miały być Jednym z wielu czymli. 

ków propagowania l napędzania koniunktury turystyki ma.owej. 

Przyj r zyjmy się z c.tem dokładniej wymogom, Jakle przed zdo_ 

bywaJ~cyml wspomniane odzna.k! .tawlały Nlgulamlny, a w grun-
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cie rzeczy ich twórcy l organizatorzy. Odznako. PZN "Zo. S pro.w_ 

nolić" mio..ło. _łuży'ć . "umasowieniu no.rcio.rs twa". Przyznawo.no JĄ. 

zo. o.ktywnojć w t!,renle, zo. uprawio.nie no.rcio.r.twa oro.z w do

wód' "uznania zo. pracę około podnieslenio. wychowania fI~zne-

80 w zakrea ie n"-;clar. tw"-Io. Aby Jq zdobyć naleto..ło wyko.zo.Ć 
się umieJętno'clq biei "-n..lo. i akak&l.ia. o. potem także atrzel&l.io.(l). 

Odznaka. która mio..ł,,- dwa .topnie, d la doro&łych i młodziety, 

zysklllł& sobie dużq popuJo.rność.. Już w 1927 r. ustanowiono "N"-8-

rodę Wędrownq Im. Prezydenta RP" dla klubu aportoweio, któ-

ry wy'k"-2:e się . najwiękazq lloścl et. odznak zdobytyCh przez jegO" 

członków. Pierwszet. takq no.grodę przyzne.no Oddzio..łowi Narcio.

rzy 'PowarzY_twa "Sokół" w l Z,,-kopanem. W no.stępnych Io.tach 

lo.ury zbierały Jedno.tki wojskowe i kluby sportowe garnizonów, 

o. no. ich czele zn4lazły się pułki strzelców k,,-rpackich. .m.ln. w 

1932 r. 2- g1 pak s to.cJonujqcy w Sanoku. W ten _posób trochę 

no. rozkaz trochę no. poko.z odznaka narciarsko. funkcjonowoł"- ma_ 

s owo. 

Sukcesy ilościowe, ' osit\8ane w taki sposób skłoniły PZN do 

wprowodzenla kolejnej odznakI, która młot"- także pomóc w uma_ 

aowleniu no.rclo.rsłwa. Odznaka "Górska" miał"- no. celu "budze

nie zo..lnterelilowanio. d.Jo. turyatyk.l no.rclo.rsk.lej" o ro.z zo.chęcoło. 

d o "apr"-wnojci turyl!ltycznej do późnej;O wieku" - jok mówił 

jej regule.min _ i "podruesierlia poziomu technicznego turystyki". 

W 1932 r. zdobyło Jq 517 osób, a odzno.kę " Z o. Spro.wno'ć" w 

tymże roku Już 7 ty.. osób, Sukces był widoczny. 

Odznaka "Górska" miała trzy stopn..le, trasy punktowone zo. 

podejticio. i zJazdy odrębnie. P rzyzn,iwo.1 i1 Je przodowniey _ czyli 

bo.rdziej d o4iwladczeni turyści , uprawnieni do prowodzenia wy

cieczek po tereno.ch no.jlepiej aobie znanych. po.io.do.jqey Już 

WÓWCZo.& uprawnienio. no. "grupy górskie" i na "cołe polskie gó

ry". Jo.k widać funkcje przodowniko majet. również długl.e tro.dyc_ 

je. Odznakę reklomowa n o jako plerwazq tego rOOz o.ju w Europie, 

o. jej wzór gro.ticzny jest zne.ny do dziś. Trzy wierchy połĄCzo

ne tęczĄ (obe c nie GON PT"TK) miały n..legdy4 na sobie jeszcze 

litery "PZN". Zo.miona "PZN" no. ~P'l'TK" nast4Piło. gdy w 1951 r. 

u stanowiono Górsko. Odzno.kę NorclarskĄ; P'M'K. 

Jakby nO. potwierdzenie porzeko.dł ... ±e no.1eży Iść zo. c iosem 

OOn o a l":: kolejne suk c •• y - w 1935 r. PZN wprowo.dzlł kolej~ 
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'Odznakę narciarosk~ "ZJazdowł\". A :l:eby łotwie; mo:l:na było i4 

zdobyć wytyczono a pecj4lnl!l. · dO'ć łatwł!. t roasę zj4ZCIow4 z Ka_ 

proweao Wierchu "dla każdego". W tak! s pos6b wyjdnia alę 

jedna z tajemnic powodzenia naszej "'więteJ g6ry" od, ponad 

50 lo.t. 

W tym miejscu warto wspomnleć;· że wl:aśnle w 6wczas oslq

anł\ł a w 6j szczyt "sp6ro o Tatry". · prowadzony' między zwolenn!_ 

kam.! uroz~zenio. w tych a61'4ch luno.po..rku. · In. in. nał'Cio. roski_ 

go boisko w dol1noch pod Kasprowym WIeroch em, o. o..ędownik~ 

mi ochrony To.tro l utworozenlo. parku 1"I0.l'Odowego. Naroclarstwo w 

Tatroach było prozed kl.llmlnacjq, tego apo n.l czymś natu roalnym 

(Bo.roabasz., Zan.lSkl. KaNowicz I wiel u Inny~) , ale zam.!ary PZN 

slęgMy dalej I wyżej: 1 w "Tat roach miała się spełntć wizja "g6ro 

dla wszystkich", a rto.rciarsłwo mle.ło w tym walnie pomagać. Zi

mowa "stolica Polsld" miała zostać tej idei podpol"ZqdkowOl"la., a 

naJważniejszym p robl emem było azybkie wybudowanie kolejki 

Ul"Iowej. 

W ten spos6b odz no.ka PZN PZjazdowa" miała posłutyć j _ 
" ko przynęta i dowód masowe go zapotl"Zebowania na kolejkę 11_ 

now~ I stało się. bowiem dopiero po zbudowaniu w cio,gu a mie

sięcy zOo 3,5 mln zł kolejki w 1936 r . pod pl"ZewodnictwGm wspom

nianego wicemlniatroa Bobkowsklego, a r6wnocześnie przewodni_ 

CZ4cego Komisji O rogo.n.lzo.cyjnaJ parku. narodowego w T atroach, 

odbyło się pierwaze Jej pos iedzenle, którego efektam były decyz_ 

Je powoh,.lJq,ce Parok Tatroza.ńslci. Nic dziwnego, że minister k omu

nikacji zadbał najpiarw o 'interes kolei i Zwl~zku., kt6remu proze

wodnlc%ył, a dopiero n a końcu uczynił zadość wialoletnim .t_ 

roaniom o instyłucjoneJizacJę ochr ony Tatr, kt6rej orędownikiam 

było od lat PTT. 

W łY,m ,.samym okresie Towarzystwo prozeżyw4ło , bardzo trucl_ 

ny okres w swej his toroi4 ' zostało ze~hnięte na mar&lnea p r zez 

wapomnianł!. L1ię Popierania TuryatykL Pokonane zoste.ło w spo

rze o kolejkę l Park Narodowy, uwikłane w procesy aqdowe o 

nIln.lszen.ie praw własności w rejonie Doliny Za Mnichem (budo

wa ałaWl"lej drogi turystycznej) , ukarane było przez ministerst_ 

wo Komunlka cji' cofnięciem zniżek kol ejowych dla c złąnk6w. A 

"święta Gór" stawały' alę z roku na rok imprezami coraz bar_ 

dz.iej masowymi, (m. in. dzięki tzw. pocl'\Qom t urystycznym 
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i znl!kom kolejowym). kt6rym działacze P'I"T musieU przyk1aa

kiwo.ć;:ł.eby "nie . podpo.jć" włodzom. 

POlityko p~adzona prozez Ligę Popieran1o. Tury.tyk! wobec 

PTT ze.częło. .ię od teg~· te do Jej .kładu nie Zo.pr-o.zono o.ni 

Jednego przed.te.wiclel o. Towarzystwa (onl z PTK), S·zefem 

LPT był Janu.az JędrzeJewicz, przedtem INnI.ter wyznań reUSlj

nyeh l oświecenia publicznego. · wsPółautor reformy o'właty. · zw_ 

nej JęclnejowIezowek~Jej skutkiem było mo In. znieelenie ogniw 

r6!nych oraan.lzacji dzlaiaJ~h w ' rodowl.ku al(ademicklm, /!Ił 

więc. takte w 1933 r. pł'Ze.tał i.tnleć Jedyny bddzlał Akademie

ki P'I"T w Krakowie~ · zasłużony dla inJcjowania I popleranio. bo

dań naukowych oraz turystyki g6r.kleJ (stolo elę to r6wnież 

dzięki wprowodzonej w 1932r, ustawie o stowo.rzyszenJo.ch), 

Ligo. mieniła .&Ię, :r;włll.5zcza w odnle.&Ienlu do Tatr, "naczel:' 

n l!; o r gan.izaej l!; turystyki I Jej popieranJa", zd P'I"T czy PTK 

powinny w.sp.lerać jl!; i 8łuiyć .iłami dło rozwijania "poUłyk.l gos

podo.rezej", · o. więc służyć tury.tyee komercyjne}. Zrozwn.iahł jest, 

że towarzystwa nie miały na to ani ochoty anI nie wIdziały w 

tym żadnego irtereeu. O ".ukee.ach" LlSl ' ..... ieldczYĆ mogł\; licz

by uczestników imprez ma.!JOWYeh., · npo Już w 193!i r. pierw.ze 

"$więto Gór" w Zo.kopa.nem .kupiło 27 łys. uczestnik6w, · dowo

żonych na imprezę specjalnymi pocitWam.i.. W 1936 r. było jut 

67.5 ty ... uczestnik6w. Kolejne śwJęta w Sanoku w 1936 r. l w 

Wiśle w 1937 r. były "demollst racjaml. alty" l "nowych możliwoś

ci", co I.lk.&ztołl:owa.ło nowy 5lyJ turystyki: · me.owość, bez wzglę

du n e. .kutkl. Model ten - niestety _ przetrwał długie lata I Jego 

eche brzm.il!; do dziś. Już w 1949r~ zy.kał on nawet poparcie ._ 

mego PT'T. a więc ponownie po latach zwyci~t;ył koniunkturalizm. 

Oczywiście mlOlla temu sprzyjać wznowiona po latach GOT. 

W 1938 r. Liga triumfalnie ogło.iła, :te w ci~u , lat działal. 

noścl zdołate przeprowadzić Imprezy dla miliona ucze6 tnik6w 

zlotów, zJezd6w, zawodów i tp. skutecznie eliminuJl!;c P'I'"T i PTK. 

Już w 1936 r. I Wy.lawa 'l'ury.ty<::zno - Uzdrowiskowa w Krako

wie niemal zupełnie pomijała lolItnienie I działalność w górach 

P1'1', zd w 1937 r. zlikwidowany zoalał Zw1ll""'ek Pol.klch '1'0-

warzy.tw Turystycznych, federacja .tworzona w 1927 r. przlllz 

PT'T l ałuŻĄca tury. tyce." ale o całkiem odmiennej mozofil i mo

delu o rgan.iZo.cyjno-proaramowym. 

12 



Dodajmy, . że lobby g6rskie i kolejkowe święciło slAkcII.6y _ 

w 1937 r. zbudowano kolej linowĄ. na G6rę ParkowĄ. w Kryni_ 

cy, ' zaś w 1938 r. w Zakopanem _ na [ GlAb!!l:6wkę, otwarto także 

hotel g6rski na KNat6wkach. 

W 1.936 r. PZN IAsteJ..lł swojq koleJnĄ. odznakę: _ "NizinnĄ." ;>· 

.zwanq także "Mar;li zowĄ.". I w tym przyp4dkwj celem odznaki by

ło krzewienie narciarstwa "wśr6d szerokich r2esz" oraz budze-, 
nie za.interesowania nim jako środkiem ·komlAnikacji, · zwłaszcza 

na mało zlArbanizowanych kresach wschodnich. PopularyzlAil\C 

odznakę PZN nawoływał do "szerzenia narciarstwa nizinnego, 

zimowego kr~ozne.wstwe. oraz narciarskiego terenoznastwa". Za 

jednym strze.łem rn.l.ro paść kilka "kaczek" a to cywiliz acje. to-

ren6w kresowych. 'kr~ozriawstwo i .GprawnoŚć obronna. Rajdy, zwa

ne wtedy "marszami dalekobieżnymi", " reklamowano jako przykład 

ze Skandynowii; " gdzie narciarstwo słu.żyło ne. me.ło za1lAdnionych 

terenach potrzebom codziennym, także jako środek komunikac_ 

ji. W naszych wor!.lnkach na klArsach dla przodownik6w odznak 

"Nizinnych~ oraz nauczycieli wiejs~ch nauczano domowych spo

sob6w wyrobu nort, aby zachęcić do ich stosowe.nio dzieci 

młodzież, gł6wnie na Polesiu, Wieleńszczyźnie, PoklAciu j innych 

terenoch wschodnich. 

Ustanowiono także Nogrodę imienia Ministra Komunikacji, dlo 

zdobywaj~ch najUczniej "NizinnĄ.", szkół, kllAb6w i organizacji 

aponDWych. Tak to prezes PZN~ wiceminister komlAnikacji, prag

~ pok""zać się zwierzchnikowi czyli samemu sobie, że powie

rzone Jego pieczy narciarstwo ożywia się wszędzie! Nawet tam, 

gdzie nie ma dróg kolei rozwija się narciarstwo marszowe, a 

ne.jlepiej temu służy odznaka. 

Zatem wszystkie odznaki PZN, dzięki konsekwel'}tnej polityce 

programowej i organizatorskiej, poprze'l' wpływanie: na snobizmy 

i dzięki odpowiednio dobranym hasłom propage.ndowym oraz ca

łym kampaniom reklamowym, popier .... oym przez wysokie czynni_ 

ki j .... p .... rat państwowej administracji, ste.ły się dość popw&.rrle. 

Wo;pierało je wojsko, oficjalnie patronlAjĄ.ce w le.tach mied'l'YWo_ 

jennych wychowaniu obronnemu, kulturze fizycznej oraz ma.soWym 

imprezom, także turystyC'l'nym. Stosowe.no na szerokq sk41ę zniż. 

ki kolejowe na przej .... zdy turystyczne, udzielano bonifikat przy • 

zakupie sprz"?tu narci arskieg o, inwes towano w b\.ldowę .. c hronis k . 
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Obraz populo.moścJ odznak narciarskich I_owqnych przez 

PZN do.jllli Uczby. "Za SprawnośĆ" do końca _zonu ·zlrnoweao 

1938 t. przyzn~ 3~S tys.. ' -GórSkich- 6'140. ' "NIzinnych" 726. 

c. ponc.dto ZWillliZ8k rn1c.ł wył~zność na ora~.Anie imprez i 

prob nc.rc1o.rskich przepisywanych w regu1OJnini.e Państwowej 0d

znak.! Sportowej. PZN Uczył · w6wczas~ 246 klubów i skupic.ł 23 

tys.. członków. Dla por6wnc.nla Pl'T Uczyło l.S.5 tya. członkbw. 

Uzupęłnienlem lńormocji o aktywności PZN moa być faklo 

że w 1934 r. przy znacznym wsparciu działaczy zwi.kU n~ 

ciorskiego pawstol Polski Zwiqzek Kajakowy, Idóry wprowc.dził 

odzn~~ kajakowllllO · od 1937 r. "każdy niepo$zlakowony o.bywałel 

polski" m6gł zdobyĆ PoiiatwowlIIi Odznakę M otOl"OWlIIi (były to po> 

CZlllitlci upowszechniania motoryzacji). Raj~ ~amochodowe i mo

tocyklowe odbyW&ły się ni. In. na serpentynach. drogi do Mor

skiego Oka w Tatrach. Było też _ jakże by inoczej .. p~ 

wa Odznako Jeździecko. 

Na tak z.euysow~ tle warto zoste.now:lć się: obecnie Jak 

doszło do powstania i wprowc.dzenia ·w życie Góraklej Odznokl 

Turystycznej PT'l'. Albowiem. _ jak wynika z przytoczonych 

wcześniej danych _ nie była ona Ani pierws ... ani zupełnie ory

ginc.lna zarówno jeśU chodzi o SłlJlI faJd wprowc.dzenla w życie 

lego typu honorowego wyróżnienia jatc l systemu oraanizaey:ineao 

oraz programu ideowego odztlald. Zonlm rozpo1rzymy szczegóło

wieJ ·tryb powstawanie. 001' wypada wr6cJć do uałanow:lonej w 



1930 r. Pań.twowoJ Odznaki. Sportowej. Miała ona być mierni

kiem . prawności spoteczeria two. oraz upowszechnianto. kultury 

tizy.:::zneJ w popularnych formach. Dzlema alę na kla.y. br4Z-o

wq. . ... brno. i złotq" każda z nich miała 4 stopnie. Przyz:nawb-

no J Ą. no. 2 lała, a potem nałet4ło wyko.zo.ć aię wytcazym a top

niem aprawnoścl. Normy opro.cowane były osobno cUa chłopców 

i dla dzlewcz~ " 1 POS molła byĆ przez lI"Iłodżiet zdobywana 

po ukończeniu 14 lo.t (chłopcy) I 16 Je! ( dZiewczęta). PQś r6d 

6 gn.lp aprawności nie było poczłlł:kowo turystyld 

Sprawność w tej dziedzinie poatanowiono zaliczyć do POS 

dopiero w 1934 r. Przedtem PT"T nie godziło się no. ze.tlczenle 

turyatykj d o aprawności a portowych nqro.clze.nych odznakC\-

W kWietniu 1935 r. Pl'T powołało apecjeJ~ Komisję dla. op

racowanlo. reguł letniej odznaki Jóra kieJ F:l'T. gdył proble m zi. 

moweJ odznaki uznano zo. wyczerpany wobec istnienia l powoda_ 

nia odznaki "Górskiej" PZN. 

Odwoło.no alę do wieJu dzlołaczy, którzy dysponowali dośwad_ 

czeniem, a nie bez znaczenia było I to. że wielu z roch d oatrz ... 
" 

goło w u atanowierou odznak! azanaę na spopularyzowanie terenó w 

Karpat Wschodnich. co znalauo pote m wyraz w sformułowaniach 

regulam..lnu odznaki gór$klej oraz w .-y15temie p..."kto.cjl z o. prz:eby· 

wanie . zJo.ków górskich w tych ... glonach. Działacze wielu oddzib-

łów, m. in. we Lwowie, Drohobyczu i Stanisławowie, a wśród nic h 

mo in. Mhtczysław Orłowicz, Marian Kozłowski, " Adam Lenkiev .. icz, 

weazli w skład komisji, któ ra od kwietnia 1935 r. rozpoczęła pra

ct. org anizo.cyjne. Decyzje o powołaniu Komisji GOT z Orłowlczem 

na c zele, która "mialo. przedłożyć projekt Z jazdowi Delego.tów w 

czerwcu w Stanisławowie, zamknęła okres wstępnych rozwała.ń. 

Do Komiaji powoło.no no. ZJeidzJe PTT MJeczysło.wa Orłowi. 

c zo. z Warazo.wy jo.ko przewodniCZĄcego , Antoniego Kęaę z Ka

towic. Mo.r iana Kozłowskieso z Drohobycza, Adama Lenkiewiczo. 

ze Lwowa, Włodzimierza S rokows kiego ze Stonisło.wowa, Toma

s za Wroblo. z Biole.i. Stanis.ława Osieckiego j Władysławe Nio

d e nthala z Wo.rs:zo.wy, Feliksa Ro.pa z Nowego SĄCza. Oprócz 

le ao w pracach przygotowawczych mieli uczasln.iczyć 'ro.deu.z 

Buczek ze Ston.isło.wowa, ' Staroaław Sowa z Cieszyna, Józef 

Oppenhe im z Zakopanego, Władysław Ziętkiewicz • oficer, płk WP. 

występujĄCY w imieniu Po.ń_twowego U rzędu Wychowo.nia F'izycz:-
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heao I Przyapoaoblania Wojakowaao. 

Efekty I tempo prac tejt. KomiaJi mualały być ni_Jalkie .ko

ro po roku poatanowiono Jej po.ledzenia odbywał pnade w.zy.t

,kim w War.zewle. Nadal przewodniczył Jej Orłowicz, ale znacznie 

zmienił a1ę .kład o.obowy. 

Skład Komiajl prze<tI6towtał aię o tyle łnl:areI6uj~, ' j:e znacz

ne. liczba jej l Członk6w to ludzie, z kręgu przyjaciół Oriowicza 

lub oa6b z ni,.. zwj~h od lat .tudenckich, z cz_6w Ak_ 

demJckiego Klubu 'l'\uyatyezneao d~ałajł\Cego w ,lelach 1906 _ 

- 1922 we lIwowie. Byli lo: Włe.dyał_ Nłlłdenthal - jej .ekretarż. 

' broi Orłow:IclI:a ~ Zyamunt o.tah'l1 preze. AK'l', II Jan JaroI6~ń.ki ~ 
pny:Iaclel z okra.u atudJ6w, Me.kaymW'an Dudryk _ d&.lała.cz I 

tllłemlk z .. K6I:ka Hlm.:haya· .. potam sekcji 'l'uryatyczneJ T'I', St_ 

ni&ław O.leckl _ preze. PT'l' oraz Zwiyku PoI.kich 'l'owanyI6tw 

Tuty.tycznych (w któ~ Ortowicz był pnez wiele lat wice-
• pnewodniclI:'\CYIII lub I6ekr'etorzem), Marian SokołowI6kI _ przy-

rodnik" tllłemik" - prZeWOdził wyprawie w Kaukaz, Juatyn Woj.z

nis _ działacz waraz,awakieao PTT, Danuta Kozak6wna. He.lir:la 

i Mi_czy __ MllIerowie oraz Józef Pni_aki z tzw. Hnile_a 

Klubu czyłJ ,rupy ucz.atników- wycieczek gór.kich OrłowiclI:e; 

orłl% Roman Cudny, Mieccyał_ Dobija. Antoni HaINic'" 

O tym jak poatępowały prac. przyaotowawcze znajdujemy no

tllłki w "D&.Iennikach" Ortowl:cza z lat 193' _ 1939, np. zapl.ki 

ze _tycznia 1936 r,:- "12 (niedziela) _ cGły dll:le" w blurz. ukł_ 

damy z Nifdenłh4lem i brllłam regulamin odzne.kl gór.kiej"_, • "13 J 14 _tycznie _ wieczory w biurze (relulamin odzne.k1 ló .... 

• kieJ): Dalej: 7; e, 21., 26 lut_ao 1936 r,: "Uczymy z Niedenlha

lem punkty", "akończyłem po 2 mi •• I~ech pre.cy api. punkto

wanych wycieczek do GOT ~ oraz ·akońccyliŚmy z Po NI_ 

denthalem pracę nad punktacjĄ wyclecz.k do GOT"'. A więc poz

ne.jemy przy okazji konkretnych autorow prac Pr'2:Ylotowawczych 

oraz mamy dowód, :t.e prace orQłlnlz.cyjn41 Koml.ji w W.raz_ 

wie trweły pomimo ualanowienia Odznald w czerwcu 193' r: 

Zanim Jednak do_zło do azerezej popularyzacji GOT niejako 

eksperymentalnie %dobywall J4 Jako jlłdn! z pierw.zych - I .4 

na to dowody w poatact ezclI:.16łowych ·Sprawozdań· Orłow:icza 

z Jeao wycieczek .Ierpnlowych odbywanych w lalach 1934 _ 

_ 1939 ze .zcz:ea6lnym upodobanie", po t ..... n.ch Ke.rpet Wa~hod_ 
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nich - wło.Śnle uczeslnlcy tych wycieczek.. W "Sprawozdaniu" z 

wycleczkl s ierpniowej w 1935 r. pis anym dla oddzlołu Wa rszaw. 

skle,io P"l'"T iriormuje Orlowlcz. ~e "na podstawie te,iorocznego 

regulaminu odznaki g6rskleJ P"l'"T" p r zebyli uczestnicy ~ szlaków 

(tur wycieezkowych) o warto4cl punktowej od 8 do 16 pk!, oraz 

wiele odclnk6w nie ftllljl\Cych jeszcze okre'loneJ punkto.cjl. 

Pierwsi zdobywcy punktów do GO'!' wędroWali rn. in. tr6sĄ 

nr 410 od sch roniska pod Popem Iwanem przez S toh., KopJJo.sz, 

Burkut - 13 Pkt. trłl.SĄ 414 z Jaremcza przez Makowicę, WielkĄ 

ROkletę~ Steryszorę do Ko. macza _ 13 pkt, trasĄ 416 z Buko

wieli przez Kostrzyce.- połoninę MaryszewakĄ do schl"OnJ s ka 

pod Ze.ro'lokiem _ 10 pkt (traay w Czarnohone ). W wycieczce 

lei b rali udz.iał ni. in. Jan Jarosz.yński, Me.ria Alfo.naaowicz.owa z 

synem Zbigniewem, oraz Tadeus z Oohnalik i J6z.ef Pni_ski 

(w6wcz.as studenci Uniwersytetu Jana Kazimierza we LwOWie), 

a lok~e Ma ria Cybul$;ke.,. Ma1lna Renner6wna. Mieczysław Mi· 

Uer, ' Mieczysław SzymańSkI. Jadwiaa Oohnalikowa. Maria Jedlicka. 

Jan Cybulski l Inni, którzy z d obyll ,. PO 97 pkt. czyli zabrakło im 

po 3 pkt do u.syskarUe. "bronzowej pierwszej kate8orll~ wedle o k_ 

re41enia ówczesnego regulamInIA. A więc była to do"ć Iicz.na 

grupo.. ' odnotowana potem w atatystyce pośród pierws zych 55 zdo

byWców t_j odznaki w 1935 r, 

Podobni. było w naatępnych latach., kiedy k..iłkudzl.si ęclu 

u c z.s tnikÓw wyc:.ieczek s ierpniowych Oddziału. Warszawakleio 

P'I'T prowadzonych w Karpaty Wschodnie przez Orlowic:r.a zdo

bywało po około 200 punktó w. Prowa.dz~y wycieczk~ zawlilze 

sprawdzał w terenie trafność ocen trudności tras, braz formu_ 

cwał wnioski o specja1no punktowanie tras b ardzo tn.mnych 

zwłaa:r.c:r.e. Podczas zej 'ć w tel"Bl'tie lub w czasie de .s zczowej 

posady· 

W 1936 r. Orłowicz zanotował, że KOmisje GOT pn.yznela 

91 odznak (do paidziernika), ale były to odznaki zdobyłe po 

raz pierw.zy w ciĄgU pełnego s ezon .... tj. od moja d o Ustopoda. 

Ozi' w iadomo, że odznak przyznano ł4(':znie 137 oraz 22 hono

rowe (przyznane w maju 1936 r. wybitnym działaczom t ... ry.stykl 

a6r.skleJ,). UCZQstnicy &ie rpniowe j wycJeczk.i OrłowJcze. w Kar_ 

paty Ws chodnie zdobyli po 147 punktów (OkołO 20 OIlÓt-), prze

bywajĄC ni. in. odcinki punktowane doraźnie, nie l igurujĄce w 
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spia!e wycieczek w grupie Hnilessy I Czywczyna. 

Wpl"Q'Wadzona z p,użym In.tdem od lata 1935 r . odznaka miała 

na celu poznawanie Karpat Polskich I Tat r _ Jak zaznaczono w 

regulaminie z 1936 r. _ a zwłaazcza Rpodkreślie znaczenie wy

cieczek gór skich oraz długodystll.nSowych rajdów karpe.ckichR. 

Była i stotnie nowościĄ swoistego rodzaj u, i celowo jej wymogi 

były bardzo Rwyśrubowe.ne~. m. in. okroślono naj niższy wiek 

zdobywajqeych na 17 l at. Bowiem uważano, iż dopiero wtedywy_ 

trzymałoŚć na t n.tdy turystyki górskiej, zwłaszcza w Karpatach 

Wschodnich, jest wyst&rczaj~a. Podobne wymag ania określono · 

odnośnie Tatr. 

Od poczĄtku miała CiOT dwie kategorie: plerws:l:Ą (ni:tazJ!~:l i 

dn.tgĄ (wyższĄ). Naleźało JĄ zdobywać w kolejności stopni, nii

sza ka.tegoria miała Ich w 1935 r. trzy: brĄZOwy, srebrny, złoty, 

wyżaza srebrny j :złoty. Odznaki r62:niły się ponadto wzorem. 

P r ojekt odznaki przedstawił Stefan Oslecki _ syn Stanisława. 

Autor był architektem" projektantem plakatów o tematyce narciar

$kiej, a p r zede w s zyst kim znanym ta.ternlkiem. Uczestniczył w 

pierwszej pol skiej wyprawie w And y w 1933 r. oraz vr kolejnej 

na przełomie 1936 i 1937 r . kiedy zdobyty zoatał SZCZ)-t Acon

cagua. 

Pierw$ze s erie odznak wytłoczonych w krakowskim zeUdadzia 

g ra_rskim F . Niemczyka były nume r owane. o c:zym świadCZĄ 

eks ponaty zgromadzona w M U7.eum Sportu i Turystyki w War$za

wie oraz w Muzeum Turystyki w Lodzi. N u merowane odznaki za_ 

chowały się jelSzcze do o k res u powojennego i od 1949 r. po 

wznowieniu GOT nadawano je p ierwszym zdobywcom. 

O l a zobrazowania wymogów zdobywajĄcych GOT warto przy_ 

toczyć niektóre przepisy regulaminu z 1936 r . 

PrzedwojennĄ GOT można· było zdobywać w 17 grupach gór: 

] _ Tatry, ]~ _ Beskidy $IĄSkle, III _ Besk id Mo.ły, N _ Grupa 

R a czy i Ryce r zow ej, V _ G r upa P ilska. VI _ Pasmo Babi ogórskie, 

VlI _ Gorce, VIII _ Beskid Wyspowy. lX _ Podtat rze, Sp.is:z Zachod_ 

ni i O r a w a. X _ P ieniny i Spi s z Wsch od ni. Xl - Beskid S<\decki, 

XII _ Beskidy Srodkowe, XIII _ Bieszczady, XN - Gorgany, XV _ 

_ Czarnohor a. XVI _ Beskidy H u c ulskie, XVII - Góry ŚWię\okrzY6-

kie. 

Spis punktowanych .... ycieczek ( lur ) obejmował 855 tras. m. in. 

18 



w Tatrach było ich tylko 1. 7~" a w Górach Świ~tokrzy"kich ..... 

Natom.iast w Beskidach Huculskich _ 1.02" w Czarnohorze _ 43, 

w Gorganach _ 11.& W Bieszczadach było 100 tras podzielo

nych na grupy mo In. Fbłonin Wetllńskiej i Caryńsklej -: 8 tras. " 

Wielkiej Rawki _ 6. To.rnicy, Krzęm.Jenia J HaUcza - 7, w rejo

nie Sianek i Klimca - 6. " Turki - a. Starego Sambora i Ciucho

wego Działu _ po 6 tra&. 

Najwyżej pt,Ulktowane były w Bieszczadach trasy: Turka _ 

- Munczeł Radycki _ Wy"oki Wierch _ Malmanst41 - 15/15. Tur

ka _ Pawłowska Góra " _ grzbiet Wysokiej _ Horb Wltowski _ Lu

łowiska _ 12/12,, " Smerek _ Paportna _ Rabio. Skała - 12/10. 

Natomia s t w BeskidOoch Środkowych były 64 punktowane tro.sy, 

które podzielono no. gruPy: Krynico. _ Gorlice, Konieczno., Gor

lice - Duklo., ' 'I'4ITlbw, Dukla - Łupków, Łupków _ Smerek i od 

Sanoka po PrzemyśL Najwyżej punktowane były: Krościenko _ 

_ Liskowate _ grzbiet Chwo.niowa _ Sziana _ Kiczorka _ Bircza 

- 14/140 Rymanów _ Wołtuszowska Góra _ 'I'arnawka _ Zruba.ń _ 

- Bukowico. - 'I'oko.rn.ia - Komien - Komancza - 13/13, Ożenna _ 

grzbietem granicznym na Przełęc'~ Dukielsk~ _ 12/12 i td. 

Kto ma ochotę może sobie por6wno.ć "wyceny" z obowi~zuj~cym 

dziś regu.iam..inem.. •• , 
Do zdobycia poszczeg6lnych stopni i rodzaj6w GO'l' w pier-

wszych sezonach wymo.gano: od os6b m.iędzy 16 a 18 ora z po 

ukończeniu 50 roku - na mał~ brqzow~ 80 pkt, srebrn~ 120 pkt, 

a na złotĄ. _ 160 pkt, zaś dla osób m.ięd.zy 18 a SO rokiem nor

my odpowiednio: 100, " 150, 200 pkt.. Do zdobycia odznak dużych 
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'czyli kategoroil dn.>sJej (wyż.zej) wyme.gano prozebycie. części 

lub cołoścl Gł6w:nego Szle.ku Ke.rope.ckJego PT'1' (ze.proJekto

we.nego przez Mleczysłe.wa Orrowlcze.) , a któremu nadano już 

w 1935 ro. Imię JÓzefe. PUsudakiego.! Szle.k podzielono na odcl~ 

ki: ze.chodnl od Cies~e. do prze!. Lupkowakiej I wschodni od 

pneł. Łupkowakiej do Że.blego. Na dużq srebr-n(\ GOT wyme.ga

na było prozejście jednego z odcinków, aby zd zdobyć dużq 

złotq GOT-u,, · n&leż8ło przebyĆ cały Gł6wny Szle.k KarpackJ w 

clqgu Jednej nieprzerwe.nej wycieczki - obozu. Pone.d.to do zdo

bycia obu odznak dużych I'!&leżało zdobyĆ po' 50 punktów w ' 

'I'e.tl"łlch. 

PJerwszy _ZOl'! zdobywe.nla GOT I ostatni przed wybuchem 

woJrty były niepełne. Odznakę wproowodzono od 1 Upce. 1935 r. 

a sezon prozedwojenny przerwe.ny został 1 wrzee nle. Obecnie 

ocenia się, że ogółem przed wojnq zdobytych zo.tolo .. 70. e. 

według innych fr6deł 528 odznak.. W stosunku do zamIerzeń 

byla to po 5 le.te.ch lIczbe. mało imponujqce.. Ale Jednocz.łnie 

możne. przypuszczać., że zdobyli jq tylko c~ których ne.proe.w

dę takle wyrożnienle intereaowało Jako nagroda honorowa za 

wędrowe.nie po .a6roach. 

Aktywny udział Orłowlcza w proacach organize.cyinych wyroa

żal alę nJe tylko w licznych proe.cach przygotowawczych i proze

wodniczenlu Komisji Organizacyjnej GOT. ale te.kŻ8 w prowa

dzeniu sześciu tr-zytygodnl(jwych wycieczek karpackich oraz 

irlonnowe.nlu Korni-sj! i ZG PT'I' o doewiaclczerliach w terertle 

( m. i ..... na po.Jedzeniu Komisji GOT 7 listopade. 1937 ro. przed

łożył projekt pod,n!esłerlia "wycen punktowych R troas prz.bJegaj~ 

cych w Irudrtym terenie Karpal W.chodnlch. Był to wnio_k z 

trzyletnich wędrówek Klubu Hn,iteS64 mI. kre.owych bezdrożach" 

po terenie bez urzqdzeń turystycznych I wyznakowanych .zia

k6w). 

Ze w8pomnJe.nych już RSproawozde..ń~ Oriowlcza dla Oddziału 

Waraze.wskiego Pl"I' z wycieczek karopackich wynika.. że I'!p. w 

tre.kcle trzytygodniowej wędrówki sierpniowej Jej uczestnicy be z 

trudu zebr-all 189 pkt na GOT. Natomiast W "DzlennikachR znaj_ 

duJemy kolejne potwierdzenie prac ~wiqzanych z orogan!2.acJ q ob

ałuaJ odznakl I pro~2.nawanle. jej tury.tom. oto np. notatka z 2 

lutego 1938 r. (jwlęto): "dzień w blurze. oblicze.m GOT" oroe.z 
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·13 lutego (niedziela): "załatwiam sprawy GO'!'''. Notatkom o 

pracach wokół GO'!' · towarzyszą; na kartach "Dzienników" .:za

piski o nadci~aJą;ceJ wojnie. Wzmiance o pracach Komisji 

21 marca 1939 r. towarzyszy notatka: "Niemcy żltdaj4 pd Pol_ 

ski Gdańska, Bogum.ina i tranzytu ... " 

Ostatnia wyciec:zka sierpniowa w Karpaty Wschodnie w 1939 r. 

była jednoc:ześnie ostatni I\. wyclec:zkq poprowadzonl\. przez O .... 

łowicz.a pod e&ldą; PTT w latach międzywojennych. Odbyła .sIę 

na trasie ze l Skolego w Bieszc:zadach Wachodnlc.h. do skał w 

Bubniszczach, do Rafajłowej. Jaremcza. \Mlkuliczyna. Talarowa, 

Worochty, a zakończona w Żabiem. Trwała od 6 do 28 sie rp-

nia a przemierzono trasę uznawanI\. za "kiaaycznq" dla Karpat 

Wschonich. Jej uczestnicy zdobyli po 200 puntk6w, t j. ilość 

do.statecznq do zdobycia odznaki złotej. w "Sprawozdaniu" z 

tej wycieczki c:zyŁarny: n ••• Ponieważ uczestnicy dzielili się na 

grupy, obliczanie punkt6w wymaga indywidualizacji dla ws:zyst_ 

kich dni, dla kt6rych taki podział na grupy miał miejsce. Poda_ 

ję ilość punkt6w wedWi dni dla każdej grupy oddzielnie (ni_ 
" kt6rzy uczestnicy z aniepokojeni wydarzeniami wr6ciU z wyciecz

ki wcześniej _ przyp. TK.). Zwracam uwaSę. że ilość punktów 

jest cokOlwiek wyż.t;za od pomieszczonych w drukowanym regu_ 

laminie Sdyż w; międzyczasie Komisja GO'!' podniosła punktac_ 

ję w paśmie Gorgan·". Wypada uzupełni'; że ilość punkt6w 

"dostateczna" wg. Orłowicza oznacza w tym przypadku od 24 

~o 210 pkt dla poszczeg61nych os6b, ale większość z nich 

już miała niższe i ~ższe s topnie GO'!'. 

bill. zakończenie tego wqtku warto podkreśli'; że Orłowicz 

był bodaj jedynym znanym dotltd "przewodnikiem do GO'I''' _ ta_ 

kie określenie tej funkcji obowiqzywało przed laty _ który przez 

kolelne sześć lat podczas wycieczek sierpniowych, jako pro

wadzqcy je w Imieniu Oddziału Warszawskieso PTT a także 

PTK, zajmował się popularyzacjq tej odznakl tak rzetelnie i 

konsekwentnie. llość pośwlęc~mego . jej czasu, udział .." pracach 

organizacyjnych oraz działanie w terenie - to poczynenia, któ

re skłaniejq do l uznanie go ze nejberdziej zaangażowenego 

członka Komisji GO'!' i władz PTT w rea.l.izację postanowienia 

o wprowedzeniu tej odznak..i do społecznego obiegu. Warto za_ 

.uwatyc; rt pośród 109 odznak przyznenych za rok 1938 oraz 
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'prawie 190 zweryfikowanych do wybv.ch .... wojny a zdobytych w 

ciĄg .... nlepeiDego .sezon .... w :1939 r. (z zaliczeniem zopewne wie

l .... odzne.k z popr zednichl sezonów) - to przede wszystkim za.5-

ługa osobisto. Oriowlcza. 

"Przewodnicy do GOT" - tak określał regu..\o.mIn tych" któ

rzy mleU obowitlZek przestrU!gać zo.sad zdobywani o. I uło.twióć 

niezbyt licznym amatorom uzyskania takiego wyr6tnienia. Re-

gulamin m6wili że sq to osoby "u.prawnione do prowadzenia wy

cieczek dO)GOT PTT I d o potwierozonia protokoł6w :z odbytych 

wycieczekM. Tak więc "p~odownlk" było określeniem Identycz __ 

nym jak w regulaminie omówionych wcześniej odznak norciar

skich i oznaczoło dosłownie przewodzenie tury.tom mniej doś.

wiadczonym w terenie lub co najmniej konsultocję.. 

Kto mógł zostać przodownikiem _ przewodnikiem GO'!' ? 

Zanim powstał znany d%i' system kształcenia oraz nadawonio. 

uprawnień m. in. po apełnieniu warunku posiadelOia odpowied_ 

nich s topni GOT. pierwszych przodowników po prostu miano

WM ZG PT'l' dobie raJqc spośród członków Towarzystwa wyr6t

niajqcych aię znajomościq 86r', doświadczeniem turystycznym a 

nawet talernickim" którzy sami pośwlęcall wiele cze..su i uwasJ 

górom, miaU znaczny d orobek np. nau.kowy bqdt pisarski, dzio

ła.l.i w 0lniwach Towarzystwa. Poczqtkowo była to grupa niez

byt liczna I _ jak w a pomniarem l_ nielIczni zajmowali się oso

biście prowadzeniem IruP t...:ryst6w przez góry. Sq na to do

wody w postoci oświadczeń kilku z nich., zebrane przeze mnla 

w 1924 r. a więc po ni •• pełna .50 lalach od chWili mianowania 

ich na pr:todowruk6w GOT. 

Przywilej ten. zwony także godno'cil\. uzyskali - jtlko się 

rzekło - wybitni g6roznawcy i turyścL Podstawq mianowania 

byłe. przede wyszystklm ", k omendacJa Komisji GO'!', która bro

ła pod uwagę znajomość g6 r. Mianowano ich pod rygorem zdo

byw",nia kolejnych st opni l rodzajów GOT. Paragraf Hi regula

minu z 1936 r. postanawiał, że p rzodownik. kt6ry nie zdobę

dzie w cilUJu 2 lal przynajmniej brqzo_j odznaki l kategorii 

• (mMej) lub nie zdobyWa odznak katasoril n (dutej), po upły

wie 3 lat zostanie _kra ' l ony z lis ty. Nakładał na niego także 

moralny obowiC\Zęk "wycholNywanla I l.lI"ysty6w ud oj qcych sią 

W .ićir;~'. 
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Pierw.zll. u.te. pnodown.lków obejmowIlla 24.1 o.ób. NieUcznI 

z nich docz.ek&l.l SC\-łecJo. GO'!', II. je.zcze =niej Uczni zaodnie 

&e ataryml zaaad.a.m.I prow4dz4 wycJeczld w ,61')'. S4 to: dłuao.

lotni wap6łpracownik 1 przyjaciel Oriowicza _ T4da~z pohnallJc. 

który zdobywał plel"Waz.e punkty do GO'!' lilko . tucl.nt w Karpe

łach Wschodnich w 1935 .... obecrUe cZłonek Honorowy PrTK. 

fC>to~raflkf: Władyało.w M1dowlcz - toku człon.k Honorowy Pl'TK. 
' "'Włodarz BabJ0a6rald", Jan Alfred SzcsepeńskJ _ .. wybitny tate~ 

nik" andyniatllo UteNt J clz1enn1lc:a.rq · Sto.niał_ Le.zczycld _ 0_ 

tatnł prezes Polskl.ao' Towerzyatwa KriIojoznowcze,a. pl"Clteao .. _ 

,eoarafll. członek Honorowy P'l"'l'K od 1950 r:..i Moria lrene. Mioo 

hlllk", _ wllp6łautoo:ica .IOłownlków s_oaratU turystycznej (19 ~9) J 

a90erŃiczno-kraJozne.wcz~go (1983)~ or&o.nize.i:orite. turyatyk.l 

mlod:tie~ szkolnej J harcerskieJ. pl"Clteso .. . geografU oraz Włady_ 

ław KrygowakI .. Jeden z pracowników centr..tnych "· włedz Pl'T 

w ok rę8'~ wpl"OWadze.nJa GO'!'. dłu&n~ptni redakto .. "Wierchów", 

człn"e .c ·'onol"'Clwy P'l"'l'K. 

N,,,, w s zys cy traktowali swoje obowl4Zk.I tok wznlo'le jllk 
" uj mujĄ lo reaula.młny. Oto f .. agm.nt z liatu jednego z wymienio.-

nych p ieI"W6zych przodowników: "A moja osobisto. dzJałaIno'ć 

Jako przodownlka GO'!' ? Było. włdcJwi. żadna, Przyj"m łuna 

keję przodowni~ bo w ówczes nej .sytWlcjl - napór bobkow .. 

azc zyzny ,(tj. C%.il&Y rzqdów wiceministra Bobkowakleao., Wllpo

mnłfUltil gO wcze' niej prezesa PZN .. przyp. 'l'K) .. nie wypad_ 

ło odmówić. · a zwę; moich uprawnień wyn.Ikł po prostu z tego" 

:te nie tylko Tatry ole i Beskidy Zaehodnl. znałem wówea:o.s 

jut dobrzl!ł, Ca:ułem się jednak nlez4dowo~ony i -nie w _ojej 

ak ó .. ze" acty kto' alę do mnie zgł_a:1Il po potwierdzenie ~oich 

przeJać.. a te t en "obowi4Zek" traktowaNm sa .. io, przeprowadz_ 

mm ' z delikwentem dAl&! wywiad,, · a co., a gdzie. a . Jak" 1 ni. pod. 

pieywałem na ei epo moich ze..6wio.dcze..... Nie byłem widać j ednak 

popularny w sa: .... go.ch ubiego.jl\CYCh a1ę o GOT. bo wywiad do 

1939 r. zdarzył mi al. nie - więceJ ~ż kilkanaścle .. azy. Po woj

nie zgłoszeli do =nie o -podpis było jeezcze mnie.!. chyba nie 

'WIęcej niż 1 0 .. 15 "azy_ Zaraz , też po 1945 roku miałem z_ 

miar zgłoalć swojłł "'zyanację a: tej fu.nkciJ. · ale - Jak to bywa -

_ zapomniałem o tym w toku Innych . praw. które m4 uwagę I 

energię pochło.niały_" 
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Uprawmenl.o. przodowruko. n(ldo.wo.no na "wszy.IIcie grupy gór". 

"no. To.try", "no. 8eslcidy ZachodnIe i Środkowe". "na Beslcidy 

Wschodme", . "na. Góry Świętokrzyskie". Uprawnienia na Tatry 

mililo najpierW 1.01. os6~ ' o. In. in. byli to: Igno.cy Bujak, Bro

nisław Czecho ' Jan Kazimierz Dorawsk4 Zbigniew ' Korosaclowicz. 

Stanisla~ Leszczyński. Władyało.w Midowicz. Józef Oppenhejm, 

Tadeusz Ostrowski. Mo.rian SokołowskL, Stanisław Sosabowski. 

Jan Alfred Szczepcui.sk4 Mariuaz Zoruski. bro.cio. Btałan i '1' __ 

deU$Z Zwolińscy. Nietrudno doatrzec, że uprawnienia nadano 

sporej grupie tołerników i narciarzy, a ni. in. wspomnianemu' Bu

jakowi, Gzech owL, Dorawskiemu, Ostrowskiemu, ' Szczepańskiemu, 

Zaruskiemu, oaobliwości~ Jest nadanie tytułu przodownika GOT' 

pułkownikowi Sosabowskiemu (jłldnemu z kilku wojskowych w 

tym grome), p6%ni.ejszemu genoretowl J dOWódcy b'1'gady spa.

dochronoweJ w&ławionaj bojem pod Arnhem. 

Równie Int.eresuj~a jest lista osób. które otrzymały upr aw. 

nienia "no. w azyaUcie góry''. Było i ch zaledwie 23" o. wśród nich: 

Maksymilian Dudryk, Walery Goetel, A ntoni Jakubski. Jan Jaro.

szyński, Zagmurd: Klemerl$iewlcz., Adam Konopczyńakl, Wacław 

Majewski, Kezimi e rz M i schke, Mieczy&ło.w l Zygmunt Orłowiczo

.... ie. Staniaław Oalecki, Tadeuaz Zieleniewski, Włedy&ł_ Zięt· 

kl_i cz. 

Uprawnienia "na Beskidy Z a ch.odnIe" nadano 108 osobom, 

"na Beskidy W achodnie" • 85, o no teren Gór Ś .... i~Okrzysk.ich 

tylko 5 osobom. U prawnienio. ne więcej nit na dwie grupy gór 

nadano zaledwie 85 osobom. Jednak GOT' nie była przez klika 

przedwojennych &ezonów popularne.., chociat zmieniano regulamin. 

oceny pUnktowe tre.s. przedłużono aezon do 30 U. topocla (obo

wiĄZywei od l maja). Wycieczek kerpe.ckich nie mlol kto pro.

wadzić, gdy t były to przedsięwzięcie kosztowne I trudne pod 

względem o r ganizacyjnym. Ootić wspomnieć te g rupo wycieczko_ 

wa Orłowlcza korzystała w cz_le swoich wędrówek z J)?moey 

traga rzy hucul.kleh Ora2 koni noaz~eyeh plecaki, że trzytygod

niowa eskapado. k O$zl oweta (pomimo posiadanych przez wielu 

uczestników znitek kolejowych) około 185 złoty<::h, te ceny w 

6chroniskach PT'T' były wprawdzie niewiellcie. 0...1. za to schro. 

ni5ik było molo, prymitywnie wyposażone, że nierzadko b rako

wało w Karpotach tywności. Pomimo z awartych przez P1"I' umów 



'z harc er6twGIII OrAZ nadziei na ze.wi~an1G się od 1936 r. kÓł 

5zkoJnych PTT, wycleczkJ młodzletowe w góry maJ~e na celu 

zdobyWanie GOT były wlelkJm ewenementem. 

ZmuTLIenne jei;t, te zanim Je.zcze GOT zyskało. J&k~Olwłek 

popuJo.mołć jut w mllju 1936 r. no. pod.sło.wie paro.grll1u 26 reau

le.mlnu (z 1936 r.l, ZCi PTT nil wniosek Koml$jl CiOT puyznał 

22 ol!iobom honoro\Y~ odznllld złote n klltegoril (duże) . Wapom-

'nially parllgral zlIwierał też kJ.auzulę, te w 1936 r. przyznó.no wy

j~kowo odznak1 w t akiej 1I08cl o.obom szczególnie ' zaałutonym, a ' 

w "e.6tępnych latach mOi~ je otrzymać najwyżej 3 oaoby. Warto 

prz)'toc zyć tę niepr'.o!:eciętl'l(\ I jedyn~ w swoim rodzaju w hi_torll 

CiOT U.tę r ównie nleprz_clęłnych laureatów : Jan Wacł_ Czerwlń

_ki - jede" z założycieli · Sekc ji '1'urystycznej 'I'T, od 1906 do 

1923 c z.łonek Zar-z~u T'1', plerw.zy prezą. P'I'T (1922 - 1932), 

c 7łułlv k honorowy PTT, fotoarefik l, U&tpmilg Jenu.z Chrn.ielow.kJ _ 

- jed .m z pionierów taternictwo., karto arat i. autor plerwaz.ego pod_ 

ręcznika wa plnacz koweQo "P.rz.wodnik po 'I'atrach" 1'iI07 - 1912, 

4 tomy; Maksymilian Dudryk - taternik. członek Kółka Taterni_ 

k6w we Lwowie. pionier tury.tyki ';dlll'lIkiej w Karpałoch W. ch

odnich • Henryk Ci""lorow.kJ _ autor pJerwazego obaz.rneao 

pr-zewodnlka turystycznego po Se.kidach W&chodnicl) (4 tomy) ; 

Walenty GadowskJ _ duchowny. łw6r-ea Orlej Per-ei, członek ho

norowy Pl"I' i Walery Ocete' - wieloletni członek i pt'Gz •• władz 

Pl"I', tlllemik j uczony, redaktor naczelny ''Wlerch6w~ od 1928 

Antoni Jakub.aki - zoolog, preze. Oddzioru Poznań.kieao PT"I', 
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'zdobywca KHlmandżaro w 1910 r, ; , Jan Jaroszyńskl _ Inżynier 

elektryk I fotografik, wiceprezes Oddziału Warszawskiego PT't', ' 

Adam Lenklewlcz. _ prezes Oddziału t..wowskieilo PTT, orgoni

zotor turystyki narciarskiej w Be.kidach Wschodnich; Wacław 

Majewski _ wiceprezes PTT, przewodniczqcy WschodnIobeski_ 

dzkiej Komisji Międzyoddzi(lłowej dla Robót w Góroch ó Jan No

wicki _ jeden z zo.łoŻYCieli Sekcji Turystycznej 'I"l' w 1903 r. 

-wieloletni detegoJ 'l"I' przy Morskim Oku i w Roztoce, prezes 

OddziohA K rokows kiego PTT • Józef Oppenheim - laternik, nar-

ciarz" ratownik, naczelnik'TOPR 1912 1939 (J po 1945), outor 

przewodniko "Szloki norclarskle Tat~ z 1936 ; Mieczysław Or

łowicz _ zelło:ycie l AKT we Lwowie 1906, pierwszy w Polsce 

urzędnik pafistwowy odpowiedzi&Jny za turystykę, outor wielu 

prZewodników, rzeczywisty twórca GOT, członek Honorowy PT't', 

dzlftłocz POlskiego Tow arzystwa Krajoznawczego,; Slanisłow 

Osiecki _ w.ap6łzołoŻYCiel Oddziału Warszawskieso Pl'T. InicJ_ 

lor budowy schroniska no. Hali Gl!\sienicowej, w ice prezes PTT 

w latach 1923 _ 1936 ; Jan Gwalbe ri Pawlikows ki _ orę-downik 

Tatrzańskiego PN, pionier taternictwa od 1876, współzołożyciel 

! pierwszy naczelny redaktor OOWieN::h6w" 1923 _ 1934 , ' Tadeusz 

Smoluchowskl _ z.eol:oŻYCiel Oddziału Pozn~skie&o PTT, lalelTlik 

pionier norcior&twa w Beskido.ch Wschodnich: SIaniaław Sokołow

s ki (senior) _ ideolog Talrzańskieso PN. pr zyrodnik,; K a zimierz 

Sosnowskl _ nauczyciel kral.owski, autor pierws 7,eso p r zewodni_ 

ka po Beskidach Zachodnich, przez 30 l at członek za PT't' i 

członek Honorowy PT'l', jego imienia Dom 'l'urysty w Krokowie, 

orędownik Bablos6rskiego PN. przewodniczył Zochodniobeskidz

klej Komisji Mlędzyoddzi.eol:owej dla Robót w Gór ach i Mariusz 

2&.n.1skl - twórca Taln:ańskiego Pogotowie., lotemik I narciarz, 

generał" poeta, żegJo.rz • 'l:adeusz Z ieleniewski _ pionier nar

ciarstwa w Besk.ld,,"ch Wsch odnich, pułkownik WP, członek władz 

Pl'T ,; 'Władysław Zlętkiewicz _ toJelTlil<. w iceprezes Sekcji Tu_ 

rysły(:znej PTT 1921 _ 1924, pierwszy dowódca Kompanii Wyso

kogórskiej WP, pułkownik, popul~a1or sporiów zimowych, szef 

.Państwowego Wy<:howania F!zyczneso I Przyspoaoblenie. Woj_ 

s kowego, działacz PZN. 

P r zyznanie te.kiej liczbie osób ocIznok honorowyc h miało 

przyslu1:yć si ę Jej popularno'cI ale I nobilitowllć ( po raz ko-
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lejny ) wielu z4&łużonycl"lo PM!:8dstowiMo wzory oliobowe I posta-: 

wy wobec g6r. Nietety, nie no. wiele aię to zdała, W tomie "Wje ... 

ch6w" z 1936 r. czyŁo.my:" GOT PTT c;:ie.$zy się dużym powodz_ 

niem. ZwłOllZCZO wśród młodzlety • . dla której była ob1ic~ono jako 

bodziec do płonowego zwiedzania kraju". Było t o .twlerdzenia no. 

wyrost. Wbrew wyrazonej Intencji GOT nie była popuJo.rna w'r6d 

młodzieży, zdobywali j~ przede w.~łltldm doświadczeni lezęato 

w sila wieku tl,lryści. Także wymogJ regulaminu GOI' I pnepisy 

szkol ne były dl/!!. młodzieży latotnym hamulcem. Turyatyka mło

dzieży w g6rach po:! egidq P'l'T do 1939 r. nie rozwinęło. aię 

w .kall znoczC\Ce,i. 

Tok więc GOT PT'l' nie .Iało. się wbrew pr:;eypuazczeniom 

4ni populorna, oni nie mogło byĆ od razu pl"Zeclwwoaq ani uzu

pełnieniem odznak zimowych lansowanych .przez PZN. Zgodnie 

z wymoge.m.i regulaminu miało orientować turystów ku KerplItom 

W lichodnlm J Tatrom (w drugiej kolejnoścJ l. a także .Iać lil i ę 

mllllia "znakiem Ideologicznym" P'l"T'. symbolem czynnej pos tawy 

wobci-c gór i \.I.Święconych tradycjami kanon6w turystyki górskiej. 

" Stlllia lilię tym se.mym jednym z ezynników walki o prymat w ió--

raeh, walki dwóeh stylów l .po.obu pojmowania g6r, tj. kon.um

eyino-sportowo-rozrywkoweio przeciw któremu PT'l' liItarało się 

działać zachęeajĄC do turystyki refleksyjnej, poznawczej, bezi~ 

tere.owntlj. w ówczesnej s ytuaeji, jak i w sensie ideowo-mora.l

nym. Towarzystwo miało sporo racji, ale z powodu warunków 

dzietania wylansowanie tego spo.obu traktowania gór i turystyki, 

było niemożliwe. 

Właśnie :1936 rok był dle PTT szczeąólnie trud ny. Skłedeła 

lilię na ten sŁan sytuacja ogólne.. zwłaszcza polityczna w Polace, 

a w . tolilunku do towarzys tw turyliltycznych, zwłaszcza wobee 

PTT, prowadzona byłe przez tzw. czynni ki miarod.ajne liIwolsto. 

polityka. Szanse n." powodzenie mleJy orgo.nlzacje popiero.ne nie 

tylko "politycznie" ale I ekonomicznie, jak np. Liga Po~ieranlo. 

Turyliltykl, Polski Zwlll\Zek Nerclar s ki., Towarzystwo Krzewienia 

No.rc;:.iar.twa czy Polski 2wi~ek Kajakowy. 

Słynne d o dziś, choć czę.to pomijane lub wręcz zapomino.ne • 

• ~ takla wydarzenia jek 5 p6r o po.rk no.rodowy w Totro.ch, o bu

dowę kolejki linowej n." Kaaprowy, o "cepro5tro.dę" w Dolinie za 

Mnichem czy dymisja członków Pańatwowej Rady Oehr ony P rzy _ 
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'rody, polemiki i apory, decyzje 4dminitiłr~eyJne o ch~r~kterzę rep

"".iyjnym wobec PT"l' I Innych towarzystw turystyki czynnej. 

Walny Zjazd l?'7"T w 1936 r. był bardzo burzliwy I skłonił de

lęgatów do uchwale,,;a zmian zarówno wewnqtrz Towarzystwa, 

jak i w prowadzonej p~ezeń polityce na zewnq.trt, oraz w stylu 

i zasięgu działania. Poszukiwano nowych fonn, a jedn~ z n.lch 

miało. stać się GOT. aby obronić pozycję społeczn~ s towarzyaze_ 

nia przed naciskiem obcych mu Ideologii. ZWłaszcza kome .. cyjno4-

ci l ""epoazanowania gór. Była to także walka o niezależność od 

adminiSt .. acyjnych decyzjI I I nakazów władz po.ńsłwowyCh (o. wł0.4-

ciwle resortowych) zwanych d o dziś przez nestorów turystyki 

Mbobkowszczyzn~". Poszukiwano spoaobów doskonalenlo. gos

poda .. ki w schr'Oniskach" zawierano porozwnlania z oddziałomi 

PZN o wzajemnym poszanowaniu zniżek organizo.cyJnych. Protea

towano, aby Liga Popierania Turystyki nie przejmowała "z urzę.

du" Inicjatyw P'I'T, Jak np. w s prawie Tatrzańakiego PN, o.by im

prezy masowe typu "święto g6r" nie zalewały ich tłumami ż~

nyml jarmarcznych r'Ozrywek. Nie uniknęło jednak P'I'T współ

działania z Llgq. I PZN, jak np. w czo.sie przygotowań I prze

pr'Owodzania "Marszów patrolowych szJ~em II brygody walc
nów" pod patronatem inspekto~ armii 'Tadeusza Kasprzycklego w 

Beakldach Wschodnich, które były raczej zawodami sportowo-ot>-. 

ronno-propagandowym.l niż lmprez~ turystycznĄ,. Natomiast podczas 

"śwl. gó .... przedstawiciele r.aczelnych władz P'I'T nierzadko wy .. 

tępowali z poddańczymi mowami. chwalqe inicjatywę obcych sobie 

ideowo in.styłucji. 

Wspomnio.ny Zj&Zd odbył się "w ciężkiej atmosferze" jak o nim 

plłliall działacze P'I'T. Ale "Pomimo pogłębio.jqeego si ę kryzysu 

SOłlipodarczeso rozwijało alę Towa:rZ'ylitwo nadal wydatnieM _ pisał 

jeden z nich na łamach "'I'urysty w Polsce". Dalej Informował o 

ciosie: "pozbawienie Towarzyłlitwa tury.tycznych znlże~ kole jowych 

także i w tym roku spowodowało znac zny spadek liczby czło.

kÓw'·. W u chwale Zjazdu znalazł .się znomienny pa.s.sU$: (uzna-

je si ę za &łuszne) "słuchać wytycznych wydziału turystyki mi

g.jsterstwa Komunikacji oraz Państwowego Urzędu Wychowania 

Fizycznego 

Niestety 

P .. zysposoblenia Wojskowego". 

Zjazd nie wypawiedziaol: o piniI. co sqdzi. ° .woich 

partne ..... ch na polu turystyki i w górach" o modelu turystyki &ór-
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s;kiej w przyszłości, o fOI'1TlClCh turystyki masowej. · pocie.gach tu

rystycznych, wczas6w dla świata pracy w uzdrowiskach kreso-

wych i innych problemach ówczesnego ruchu turystycznego. Do 

wybuchu wojny we wrześniu 1.939 r. sytuacja nie u1egł~ poprClwie. 

a Towarzystwo pozoste.ło osamotnione ze swoimi problemami, tak

że z niezbyt popu1arnl:\ odznak~ 

Polskie Towarzystwo Tałl"'Zańskie wzn_iajĄ.c po prawie 1.0 

I$Clch przerwy GórskĄ. Odznakę TurystycznĄ. w 1.949 r. niemal 

od razu uczyniło jl:\ instrumentem umasowieniCl ruchu turystycz

nego w górClch czyli dzlClł4ło jClkby wbrow własnej ideol ogi i. Po 

pierwszym sezonie odnotowano zdobycie 857 odznak. Przyzna

wano je ze starych zapasów. a więc numeroWClne. W regulami

nie GO'!' dokonano zmian "w duchu umożliwienia najszlłrs~ym 

masom wycieczkowiczów zdobycie odznaki". 

Obniżono granicę wieku nafpierw do 16 lat, a niebawem do 

1.4 aby zdobyć mogła j~ rzeczywiście młodzież szkolna coraz 
" liczniejsza na szlakach turystycznych. Spis wycieczek obj~ 

Sudety. ~cznie we wszystkich ,grupaCh gór było 526 tra~ 

Znowu istotny wkład do funkcjonowania GOT wniósł Mieczys

ław Ol"łowic:t, który lCltem 1946 r. odbył tradycyjnl\ wyciecz

I kę .sierpniowĄ. w Sudet~h e następnie ::orgClTlizował pracę Ko-

misji Nazewnictwa Sudetów, słwarzajqc podstawy do nadClTlia 

na?W geogrdlcznych licznym miejscowościam i obiektom fizjo-

grśicznym oraz wydenie nowych map turystycznych. Ustalo--

no przebieg wielu nowych szlaków .z odrębnym Głównym Szla

kiem Sudeckim, który obecnie na znacznym odcinku nosi imię 

M.ieczysł_a Orłowicza i rozpoczyna się · w ~wieradowie Zdro-

lu a kończy w Ll\dku Zdroju. 

Do końca sezonu w 1950 r . zanotowano zdobycie 4984 odz_ 

nak różnych stopni, a już w następnym sezonie _ czyli po poł~ 

czenlu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Polskim Towarzys

twem. Krajoznawczym _ 8531 odznak. Czynnikiem sprzyjaj~ ma_ 

sowości były nowe formy turystyki zespoło.eh jak n~ górskie 

wc.za.sy turystyczne, organizowane przez Fundusz Wczasów Pra

cowniczych, P'l'TK i o rganizacje młodzieżowe. OraZ dzięki akcjom 

propagandowym, jak współpraca zwi~ków zawodowycQ j PT"'I'K 
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· ( najpierw PTT ) w orgo.nl.zow4n.lu odczytów turystycznych I kro.

joznewczyc,," wyci~cz.ek w dni wolne od precy I tp. 

W 1949 r. s pl, przodowników obejmował za..ledwie 181 osótt., · 

e wśród nich większość byU to d:dełecz.e mianowani j._z.cze 

przed wojnĄ. Nod_ano Im uprawnienia nie wnike,jqc w .az:cze

g6ły, np. dotyczłlce znajomości nowych tereOOw aórsklch. 

W ZG PT'l' utworzono Podkomisję GOT. której przewodniczył 

Władysław Krygow_kl aż do 1914 r. Juł. w 1949 r. zdobyte zo ... 

tały 44 odznaki mole brl\%owe. 9 srebrnych I 2 mo.łe złote (wed. 

le wymogów &tereso regulaminu). ~tomlaat zaraz. po zmianach "W 

I"EIgulaminie - 165 odznak brl\%OWYch. 12 arebrne. 11 -:złotych m_ 

łych I 9 dużych srebrnych. ł4Cznie zatem w 1949 r. _ 911 0d

znak.. Charakterystyczne dla tamtego okreau Je. stwierdzenie 

Mieczysł_a Oriowlcza zawarte w Ilpecja..lneJ "Notatce o GOl'"' 

załłlczoneJ do "Zestawienia" prowadzonych przez nieao w 1949 r. 

wycieczek zbiorowych pod finnłl odd2iał6w warazawsklch PTT I 

PrK. Otóż stwierdza on" te "Poniewaź Pl'T zalety aby się wy

kazać aktywnłl tury_tykĄ. członków w postaci wielkiej 1J04cl zdo

bytych GOT. aby państwu lo ułotw:lć no.wJ.ałem pertraktacje z 

za PT'l'. Mam Im nadesłać zgłoazenia uczestników prowadzonych 

przeze mnie wycieczek, potwierdzone przeze mnie Joko przewod

nika GOT. ( ••• ) Kto chce w tej zabawie broć udzie.! niech przeł

le ne. moje ręce w kopercie 80 złotyeh w mO;ł"kO;ch pocztowych ( ... ) 

W tern 50 złotych zo; fonnul~ I 30 złotych za mO;ł"kę 6 je. to wy_ 

pełnię, potwierdzę J odeślę do Krokowa. Kto mlllł odznakę GOT 
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w latach przedwojennyc~ powinien to ze.zne.czyć równocześ nie 

okreś14j~ ~zy ~a to odzne..k:a br~owe." srebrne. czy :UOt4". 

Upr4wnienie. przodowników nna wszystkie .sóry" otrzymo.ło Z4-

ledwie 15 osób. "na Tatry" _ 106; a więc więcej niż m,ie.now.!lOno 

w "pierwszym 1935 roku dzie.ło.nl.!lO Gar, n.!lO nc.!lłe Beskidy" - 114 ' 

osób, "n.!lO Sudety" _ 30 osób, "na Góry .swiętokrzyekie _ 3 oso

by. Uprawnienia do weryfikacji wycieczek ne. "dwie &nApY gór_ 

kie" miMy 73 osoby, n.!lO "trzy gn.lpy" zaledwie 12 osób. Była 

to kadra be.rdzo USzcltuplone. Ore.Z be.rdlto skromne. zwatyw_ 

BZy e.mblcje umasowie"nia turystyki w góre.ch, - do czego konsek_ 

wentnie zmier.z:.!Ił PTT, e. potem te..k:że PTTK wespół Z innymi 

organJz4toram.l turystyki., t4kże górskiej. 

Jede';l li: przodowników GOT Kaz.imiBr.z: Hempel z wd.ą" w 

swoich wspomnieniach "Radości i niedole"" (z lat 1946 _ 1986 w 

PTT i PTTK w Lodzl _ fragment) pod4je: 'Dzięki temu, że kol. 

Władysław Krygowski znał moje przedwojenne wędrówki po Bes

klde.ch, T4trach " i Karpe.t4ch W schodnich, zostałem mie.now4ny 

przodownikiem GOT n4 wszystkie !foóry polskie i T4try SłOW4C

kie, z numerem legityme.cji 106, z obowiĄZkiem niezwłocznego 

zweryfikowania małej br~owej GOT. co też uczyniłem. Przed 

wojnĄ do głowy mi nie przyszło ublege.ć się o tę odzn4kę ••• 

Wkrótce otrzymałem polecenie prll:eprowadzen,i..!lO pierwszego po 

wojnie VI Lodzi egz4minu ne. stopień przodownik.!lO GOT dla sześ

ciu k4ndydat6w. Nie było wtedy że.dnych instrukcji progrllfllowych, 

a więc pyt.ani4 z.ade.wałem według najlepszej woli na temat ok_ 

reślonych tras górskich. Proszę wyobrazić moje zażenow.!lOnie, 

gdy jeden z egz4minow.!lOnych okazał się ~ć Włodzimierzem 

Boldireff _ Strzemińs~~ " towarzyszem wypraw Mieczysława Kar

łowicza ( ••• ) Usłysze.wszy więc kto zacz· pOwiedziałem: "to rb

czej Pan bY mnie mógł egzaminowa'; niż ja Pana"". ( ,_ ) 

Dla ubiegajĄcych się o odzn4kę "!" wieku 14 _ 18 14t po.

wyżej 50 lat do stopnia brĄzowego wym4gano najpierw 30 pkL 

s rebrnego _ 100, 4 złotego "- 150~ - zaś dla osób między 19 1 a 

50 rokiem normy wynosiły: 40, 120. 180 pkt. Odcinek beskidzki 

Szlaku Głównego obeJmow.!lł teren od Polany do Krynicy. Wy_ 

cieczki po2:O- szl.ak4mi. punktowanymi mo8łY odbywa': .si~ w g ....... 

pach złożonychl o~kowo 2: co najmniej 5 osób i bezwzglę

dnie-· prowad2:o·r:le! pr.zez przodOWni";4 wyposażonego w odpowied_ 
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hie dokumenty (ze względu na s urowe i przestrzegane nieraz 

do przes edy przepisy o ruchu granicznym i w s trefach ne.d,il"_ 

nicznych). 

Odznaki duże : srebrnlil; - należoło zdobywać podczos nieprzer

wonej węcłr6wki po odcinku nsudeckim" lub "beskidzkim". a zło-

tlll - w czałlie nieprzerwCLnej wędrówki po nleprzebytym przedtem 

odcinku Szlaku Głównego PT'T. W obydwu p~kach _ jak "" 

latach przedwojennych _ należalo zdobyć 50 pkt. dodotkowo w 

czasie wycieczek w Tatrach. Wa"-,nk.lem nieprzerwCLnego zdoby

cia dużej złotej GO'!' było przemierze nie s zlaku z przerwIiI; nh' 

dłużsZIll niż 72 godziny, a Jeśli zostala ono wymuszono wo"-,n

kami 6łmoalerycznymi było usprowledliwlon"- Aby zdobyć małq 

SrebrTWl moino było "" el1\8u 5 l at .3-krotnie powtórzyć do małej 

brlil;ZoweJ a odznakę złotlil; - zo 2_krotne powt6rzenle normy od 

znok.i srebrnej lub 5-krotl"lEl b r lil;Zowej. 

Porówn.uj/llC nor my przewidziane "" regulo.mlnie z 1935 czy 

1936 r. z normo.mi z 1949 r. ""idoć wyraźne ich obnlienie. Z1Nł_ 

s zezo w odniesieniu do młodych turyat(>w. No mocy r ozporzlll

dzeń włedz oświatowych młodzież w wieku 14 _ 16 l ot mosło 

odbywać w Tot rach tylko 10 wyciecze k no okre ' lonych _ de'ć 

lo.łwych _ t r_ach. 

Ciekawostklil; sq kos :zty administracyjne zdobywania odznak, 

a raczej obsługa biurow e. tychże. Protok6ł; o którym wspomnial 

w swojej nototce Orłowicz. k csztowal 50 zł. legltyTnocje. odznaki 

60 zł. o one same: br~owa 200 z ło s rebrno. 250, a złota 3QO zł 

( mllłe, nołomiosl. odznok.l duże 400 I .500 zł) . W latach 1947 _ 

- 1950 stypendium s tuclenck.le wynolil iło 1000 zło e. kil ogr am mię

sa lub maeła k osztowal 700 zł. 

Pośród 526 tras n p. w 'Tat.-e.ch wyznaczono do GO'!' 174, w 

Beskidac h Środkowych 37. ",,' Beak.ldzle Sqdeckim 30, w Górach 

Świętok~akich 4. Beskidy Środkowe podziel one były no. 3 r_ 

jony: od KrynIcy po Gorlice i Konieczn~ od Gorllc po Dukl ę l 

'Tarnów o r az od Duk.li po Lupk6w. Na tych odcinkach s zle.ku za. 

chowana z ost6l:4 wycena punktowa taka se.m4 JbI< w 193,6 r. W 

regulaminie GO'!' z 1949 r. S"-'PO XlD _ Bieszczady zastĄpiona 

zost8ołe &"-'PĄ Sudety, zai s pis wycieczek "bea kIdzkich6 ko";" 

czył alę no. turzo Komańcza . Majkowslc.i WierCh - Benie. • P o. . l_ 

ke" która mlo.ła punktację 4f3. Bies zczedy po~ostawały niedost ęp-
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riG aż do 1952 raku. kiedy lo pojawiły alę ple rw.ze &rupy lwy .... ' 

tyczne. 

No. •• rdecznq po.m.Ięć za.sługuJq dzlOtlocze PTT. którzy w 1_ 

t.o.ch 1946 - 19.50 roltWlJaU d.ziOtleJno",ć 'I'owo.r::ty.two. na, Ziemi a ch 

Od:>:ysko.nych., konkretnie w S udeto.ch. W skłocl w apolllnloneJ Ko

mlsli Naz_nlctwa Sudetów o procz wapomnioneao Mleczyaławo. 

Orłowlcza wchodzili jeso przyjo.clel. 1 aędzl~r działacze P'I"l' m

In. Zofio. Buc~kówn40 Stoni&ło.w JakubHr. Adam Konopczyński, 

Jlrn Konopczyński, Jan Jaroszyńskl _ wlcepreze a oddziału Dolno

.śJ~k.ie80 PTT we Wrocławiu. Zbignl_ Marynowa kl z Wałbrzy<::ho. 

i wielu Innych z oddzloł6w I kół PT'I' pQWatajqcyc::h w Kłodzku" 

Jeleniej G6r ze. Polanicy, Wałbrzychu. a także Ferdynond Drabik 

_ kierownik schronisko. liruchomioneiO na Chełml;u koło Wałbrzy

cha. artysto. plo.s lyk, acenograf teo.lru w tym mieście, dawniej 

liizef liichronlska na Chomiaku. 

W atmo.terze przemian i cz.il.&em no. faU "rDdosneJ twórczo&

ci" a tokt. hołduJqc h_łom I opacznie pojmowanej masowoścI., 

niektór zy propo.galorzy CiOT wspin~ll aię no. wierchy absurdu. W 

roczniku P'l"T z 19.50/19.51 r. mo temy przeczytać, te GO'!' ~na

leź:y wi ~ać z odznakomi Sprawny do Pracy i Obrony'" o raz 

nB~ź Spr awny do Pro.Cy I Obrony", gdy t "wyro .. a ona (czyli 

GOT) z lego liiomego ducha co i one na specyficznym górskim 

gruncie". 

Jeśli przypomnimy aoble opory w PT'I' przed włqczeniem gór 

do rywo.llzacji s portowej , co nawet zoatllło ujęłe w paragrafie 2 

f'9@ul/!lllllrv.a w 1935 r., to e.pel o połqczenie GOT z odzne.kami 

s prawno. ci obronnej "'ydaje si ę co najmniej nieuzaliul.dniony i 

przypomina dziOtlanie no.dgorliwe. Młodazym luryalom i dziOtla-

czom we.rto przypomnieć, :te wspomniane "odznaki zosiaty wpro

wadzone w Polsce w lalach SD-tych Jako masowe . odznaki spr e.w

nościowe. Ich pierwowzorem były odznaki roclzieckiego Komsf'mo _ 

lu. wprowadzone w 1931 r. dl .. młodzieży starszej (Ci<>low k Trudu 

i Oboronie ) oraz w 1934 r. · dle. młod%lety pionie r s kiej (Bud Go_ 

law k Trudu i Oboranie). Odwoływe.nie się do tych wZOr óW W t_ 

lach plętdzieaiqtych miało s woje uzo . .. dnienie jedynIe w koniunk 

luralnoj pos tawie niektórych dzil!daczy. Trudno bowiem sobie wyol> 

razić, e.by ideowe zOtlożeni .. GOT uatanowionej w 193.5 r. były 

wzorowan\l n .. odznakach re.dziackich, 
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Na łomach tychże "Wiel"Ch6w" głoazono w 1.949 r., te - twys- ' 

tyka górska, kłór,a z turystyk! klaa posladaj~h coraz b4rdziej 

aleJa się turyatykq, luclow~ z turys tyld ograniczonej liczby ludzi 

staje się ,ruchem pows zechnym. ogarniajqcym wszyeUuch ludzi , 

pracy._ ". A przeciet jeszcze daleko było do um_owienia tury_ 

tyk1. tym bardziej ili o.nJ n_ze góry o.nJ baza twyatyezna nie 

były w atanie przyj~ maS,owego ruct..>. twy&tyeznego w tamtym 

~.ie. I potem. l obecnie r6wn!~t. 

Jakby na dow6ct. te masowość me. być' "argumentem- wo~ .• 

nie ",iaclomQ wobec kogo I po co, PTT ustanowiło jut w 1949 r, 

nagrodę przechodnit\ dla oddziałów, które w zdobywaniu CiOT 

wykaż~ się ,najwh:kezyml oelĄgnlęciami llościowymi ! (Punkty ob

liczano za zdobyte ?dznakl I stopnie). Jld w 1950 r. _ a Więc 

w pierwszym _lEonie "rywallzacjl" zwyciężył Kraków - 1238 pkt. 
:z.d Ke.ł.owlce _ 501.. Warszawa _ 182. a Kielce tylko' 10 piel 

stare wzory, dawniej zajacU. krytykowane jako ~bobkowszczyt

na" lEnOW\l stanowiły okazję do o5iĄgnlęcia_ iluzorycznych c_ 

łów i działo się to wokoło OOT l gór. 

W 1.952 r. odnotowano zdobycie 1.8 705 odlEnak. od ralEU 

podsumowano tenjsukces (w '''Wlerchachn ) w loJci spoeób: "Czy 

to wiele? Wiele, jejU chodzi o skok rolEWOjowy, joJci uczyniła 

nasza turyałyke. górska., ' jeazcze mało. jejU .chodzl o stan Joki 

chcielibyjmy oslqgn,ć" . Po wprowadzeniu zmlan w regulaminie 

w 1953 r. odnotowano zdobycie 20636 odznak, ale trzeba pe

m;ęło.ć., że OOT nie mlała konkurencji. była clłl8le JeSlEclEe i
cłynłl teao typu. odznakĄ,. Niebawem It.aczęto tworzyć tzw. eystem 

odznak PTTK, poczyno.Jqe od Odzn4kl 'Turyetyki Pieszej WJ:?I"O
wadlEonej do obiegu w 1951 r. Zmiany polegały na tym. te za_ 

szła konieczno'ć doetosowo.n1a wymogów do projektowanej poW_ 

szechnej odznekJ "'l'uryata PRL-, khSre jednak nie weszła w 'ty

cie. Jeat to kolejny przykłod alęgania po a tare formy prop~g..".. 

dy odznak1 kultury fizyelEneJ. ale w tym przypadku. obejmować 

miała nowa odznaka także (a może przede wazyatkim?) turys.

tykę. Wcześniej ekorygowano dawny wz6r odznekJ zaprojekto-

• wanej przez S. Osieckiego (przeróbki dokonał Zdzisław Czac_ 

ka) - t~ zmlenlono ukłod liter -PT"l""' d odajqe "K" a rysunek ma

łeJ OOT ahi alę bardziej wyra:fny. Natomiaat z odznaki dużej w 

nowej _reji nie pozostało nic. zniknl\ł ~wętyk generalaki", o s ie m 
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Wierchów I dwie jodły zostały z_tqpione wizerunklem kozicy, czu

wajqcej no .k4łac.h. 

W ciĄgu następnych lat pomimo zmian w regulaminach i pomno

żenia stopni oraz rodzajów GOT od wielu lat utrzym~ję sIę ta od~ 

znaka na czela wyr6żnleń pożqdanych przez turystów. Świadczy 

o tym przede wszystkim liczba przyznanych odznak. h.totne zmia

ny reaulamlnowe i organizacyjne GOT były od 1935 r. dokonywa~ 

na około 10 razy. W nieapełna 30 lat po ustanowieniu odznaki 

wprowadzono odrębny stopJeń " Za Wytrwałość". Zdobycie iei ol).. 

romowane jeat wymogiem po8i.edania dużej złotej GOT a "Za Wyt_ 

rwałość· pr~nawana Jest za 7_krotne powtórzenie nonny na do

'wolny stopień dużej lub małej odznaki.. Wz6r odznaki to miniatura 

rnMej wpisana w otok z napisem. opracowało go Oanuta Sokołow_ 

ska, a wprowadzono j~ w 1962 r. 

Niejako dla wydłużenia cyklu zdobyw<!loni<!lo górskich odzn<!lok tu

rystyczn<!loch w 1977 r. wprowadzono odzn<!lokę popul<!lorn~ GOT i 

duż~ br4Zow~ GOT <!lo tO!!okże obniżono wiek adeptów ubieg<!lojl\C}'ch 

się o nie do 12 lat. Wzór popularnej z<!loprojektował <!lo Grażyn<!lo No-

" wosińska _ Ryn. Wprow<!lodzono t<!lokże zmi<!lonę w dopuszcza.!noścl 

zdobywani <!lo ilości punktów podczas jednodniowej wycieczki (30 

i 40wza.!eżności od kategorii wieku). wsk<!loz<!lono n <!lo Góry $wię

tokrzyskie. gdzie neLleiy zdobyWać punkty do dużej Złotej GOT 

(znUony tej dokonano w regulMl'linie niezałeźnie od wcześniej

szej korekty systemu punktowania tras, preferuj~cego szl<!loki o 

mniejszej frekwencjI). R6wniei w 1977 r. zmianie uległy terminy 
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r!oltpoczęcia - od 15 maJa. I zakończenia sezonu górskiego _ 15' 

gn..dnla: lz tym. żę w Tatrach obowiĄZuje od 1 maja do 15 paź. 

dzlernika). Polilze:rzonyl znacznie .spis wycieczek opracowe..li An

drzeJ ~zyńlilld. Marek Sle.ff~ Ewa i 'l'ymoteusz Wróbl.wscy. 

Idea szlak6w "tematycznych" lub ~blos.rafjcznych" została po

szerzona j.szcze w 1956 r. Opracowano wówczas i wprowadzo

no premię za przebywan.l& s zlaków tzw. wolnościowych Itnanych 

dziś Jako Szlak W. L Lenina w Tatracho ' SItlak lm. gen. Karola 

Świerezewaldeao w Bielilzcze.dach. Szlak Wolnościowy (Podhe.1ań

&ki) l Szlak Piastowski (w Sudetach). Jednocżełnie zniesiollEf 

'%Ostały pr-zywUeje punktowe dla osób zdobywaj~h GOT pod

czas pobytu na wcltasach pracownic%yCh. Zanikła WÓWCZIU zu

pełnie prowadzona Irtensywnie w plerwlilzych latach 5Q..tych lUt

cja odczytowa I popularne wycieczki pl. Poznajemy Tatry ( a 

także Sudety). prowadzona prz8lt Komisję Szkolenia Górskiego, 

pod kie .... l'Ildem Justyna WoJ . znie,a, w której odczyty I .specJal-

ne wycieczki prowadziU m. in. Witold H Pary.ki. Zofia Radwań

.ak_Pary.ke.,. T adeusz Pawłowski, Władyliłe.w Kryaowlil ld i in., 

Obsłuaa organizacyjne. GOT obeJmowMa s poro cZ)'f'lno'cL, 

które poczĄtkowo wykonywał .... Jak wspomniałem - Mieczysław 

Oriowicz J nieLicznJ pre.Cownlcy biura ZG P'I"l' po wznowieniu 

odznaki, m. in. Bohdan M aJaehowski. aż do czaau gdy z powo

du znacznej popularności GO'!' do powołanej specj alnie Podko

mi a ji 00'1' przy Komisji Turystyki GÓrsldei. P'I"l'K w Krakowie 

zaczęły napływać protokóły w takiej ilości, że okazała się nie

możliwe s prawne i termlnowe przyznawanie odznak wielu tyai~ 

com adeptów z całego kraju. 

Od 1953 r. wel)lfikacJa odznak czyli w praktyce obaług~ o .... 

se.niltacyj n~ GOT zajql się A>ofere.t Waryfikacyjny oraz jęgo od

powiedruki powoływane przez KTO, czyli terenowe ręf eraty we_ 

ryfikacyjne GO'!'. W 1960 r. b-yło ich 34, w 197 0 _ 63, w 1976 _ 

_ Już ponad 80, w 1980 _ ponad 90. ' a w 1984 r. w całym kraju 

dzltliłtliło 101 referatów. Skupiaj~ one przodowników GOT i pr~yz

ne.J~ rużaze stopnie odznak lub weryfikuj~ punkty {zgodrull z wy_ 

.mogo.mi re,iUlo.m.inu) na wyższe a topnie odltne.k. Re feraty d'Zie..ł_ 

,-. przy woJew6dzkieh lub oddzie..łowych komis jach tury_tyki gó .... 

s kieJ, II często doraźnie (w tęl"9rue ) podCZIU dutych imprez tu_ 

rystycznycho Powołanie referatu weryfikacyjneao zależy od licz.-
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by i zasięgu uprawnień zamieszkuj'\CYch tam przodo wników. Tym 

sposobem Pod komi sja GOT z siedzibĄ w Krakowie została od_ 

ciĄŻona, obsługa organizacyjna odznaki uproszczona, co sprG

wiło swoistĄ "demokratyzacjęn odznaki jako wyr6tnieniq. nada_ 

wanego z tytułu systematycznego uprawiania turystyki g6rskiej. 

Od końca lat czterdziesty<::h narsta masowy pęd w g6ry. Nies_ 

pełna laO przodownik6w jut w 1949 r. nie mOgło sprostać coraz 

bardziej masowej turystyce, · akcjom popularyzatorskim, uczestni_ 
, 

kom wczas6w i wycieczek organizowanych c:o<ęsto za darmo w 

dni świĄteczne "dla świata pracy" w Tat~ Beskidy J Sudety. 

S t qd gwałtowny przyrost liczby przodownik6w. W 1950 r. było 

ich ponad 300, a Po 10 latach 1400.os6b pełniło (także tytLliar

nie) tę funkcję. W 1970 ·r . liczba przodownik6w · wzrosła do 4,6 

tys., a niebawem 5,5 tysięczna kadra GOT stanowiła jednĄ z 

najliczruejszych grup w P'I'TK. 

Znakiem przodownik6w jest tzw. blacha pr?:OdOwnic~.a, przy

pominajĄCa dawniejSZĄ "blachę" przewodnik6w tatrzańskich. Od

znakę tę wymyślił Bohdan Małachowski. a wykonał )wspomniftTty 
" autor przer6bki wzoru odznak GOT _ .Zdzisław Czaczka, tym 

razem wedle projektu Władysława Jastrzębskiego , pomysłodaw

cy odznaki "Za Wytrwałość". 1;>0 niewĄtpliwych zasług przodow_ 

ników należy prowadzenie młodzie:towych oboz6w wędrownycho 

wczasów turystycznych, rajdów i !p. imprez. które stanowiły, 

" przedszkola" i nszkoły" turystyki g6rskiej. w-.. znacznym stop

niu r6wnież przodownicy sprawili, źe mamy dziś w górach po

nad 8 tys. kilometrów szlaków znakowc.nych. 

Po raz pierwszy szkolono na specjalnych kursc.ch przewod_ 

nik6w, przodownik6w i in.s.truktorÓw turystyki dla potrzeb pracy 

kultw-alno-ośwlatowej na wczc.sach pracOwniCillych na specjal-

nym kursie w Szklarskiej Porębie w 1950 r. Stało się to zanim 

GOT zaczęła 'l'dobywać popularność.. System sz k olenia, oprócz 

zdobywc.nia wiedzy wprost na szlakach górskich I potwie rdzania 

tych umiejętnośCi k olejnymi stopniami odznak, był drugim zasad_ 

niczym wc.runkiem przyznania uprawnień. Już w 1956 r. regulamin 

GOT obejmował 1851 wycieczek punktowanych. NastępnĄ istotnĄ 

zmianĄ było objęcie punktacjĄ GO'!' terenów i szleków w Tatrach 

Słowc.ckich po podpisaniu k onwencj i turystycznej z Cz,;,chosłowacjĄ 

we wrześniu 1955 r. Wyniknęła taka możliwość nie tylko z umowy 
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nvęd%y PolskĄ a CzechosłowacjĄ, lIle przede wszystkim % proce

su "odwilży" poll~znej oraz pn.emian następujĄcych · często burz

liwie i lawinowo,,! krajach socjllllsłycznych. Oil:nacz~o to m. in. 

zmiany i znaczne zło.godzenie pril:episów o t.erE!nach i strefach 

przyare.nicznych. o poruszaniu .si ę po terenach aórskich. które 

z powodów politycznych I form41nych były. znacznie ograniczone. 

Te i wiele Innych zjawisk. jak op. J!Qzbudowa bazy scllT"Onis

kowaj, relacje cen biletów komunikacji I żywności oraz ogólne od. 

prężen·jo w sytuacji wewnętrznej w kraju sprawiło. te turystyka 

górska st!!oła aię j eszcze bardziej dostępna. Zatem kad ra prze-· 

downików mu.si!!oła spełniać coraz większe zlldanls" m. in. wyru

kaj~e z ogromnej popularności rajdów turystycznych organizo

wanych od 19!i3 r. w aórach przez P'I'"TK, organlzacje młodzi_ 

żowe. ~łIoZkl %awodo~e. których uczestnicy wymagali fachowej 

opieki. iyczll_1 rady, poprowadzenia na szlaku I w konselcwe ...... 

cjl... zweryfikowania I przyznania GOT. Przodownicy pełniĄC swe 

funkcje społecznie - co nakazywał regulemin Już w 193!i r. _ 

- lub tylko za zwrotem kosztów przejazdów pełnili równocześnie 

rolę wychowe.wców I moderatorów turystyki gór:sklej w wyde.niu 

popularnym i dostępnym dla każdego. 

Na wzór kół pr~ewodników zaczęły powstawać koła przewod

ników studenckich obozów wędrownych. akademickie kluby turys

tyczne, koła I kluby przodownlków j GOT. Pierwszy powst!!oł w 

1966 r. Klub Przodowników GOT w Krakowie (poC%~kOWO liczył 

30, a obecnie ponad 300 przodowników) pod kierownictwem An

drzeJa LĄc%yń.skiego. Głównym celem Klubu było I jest doakone

lenie umlejętno4ci przodowników. Inne tego rodzaju kluby pr~ 

czyniajĄ sillii: przede w azystkim do popwaryzecji odznak turysty

ki górskiej.. Zostec: przodownikiem oznaczało uzyskać takle s _ 

me, JI)k przewodnicy, a nierzadko większe, umiejętności l prak_ 

tycznĄ znajomojc gór. 

W. pomniane koła przewodników czy akademickie kluby turys.. 

tyczne sprawiły. że COraz Iiczn!aJs%/iI. g rupa studenck..ieso aktywu 

ZYllkiwała uprawnienia przodowników GOT. m. in. dzięki popul~ 

.ltui cl studenckich obozów, które wędrowały przede wszystkim w 

górach.. Jrill porównamy, że w 1952 r. zdobyto 18705 odznak. 

a w 1953 jut. 20636 to werto pe.m..lęt""c, że były to dopiero po

cz~ki popularności GOT w nowych wen.mkach. a także . kutek 
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zmian w aytemie obsługi organizacyjnej przez .-eferal 001" w Kro;.. 

kowie. Równocześnie wiadomo. te w atuclenckich obozach wędrow

nych wzięło udzlci late m 1953 r. zaledwie 300 ucz.atnlk6w, a ni_ 

b4wem (latom 1955) obozy wędn..lj~ce szlakami tatrz4ń,kim" be ... 

kidzkim" po Ziemi Kłodzkiej. w Karkonoszach, Pieninach i po ZI_ 

mi SlłdeclUe) .kupiły 1324 osoby. W wielu przypadkach były to 

gn..Ipy prowadzone przez przewodników studer1ckich" z których wy

rastali także przodownicy l przewodnicy państwowi. 'Totet środo

wisko studenckie należy uznać za Jedno z najbardziej 6kutecznie 

popula~uj~ch GOT' w pierwszych latach po 'ej wznowieniu w 

1949 r. W latach 7O-tych znaczne otywlenle .powodowało orga

nizowanie s tudenckich .chronisk, tzw. chatek studenckich" oraz 

nieprzerwana tradycja wędrówek po g6rach, np. jako obozy ba

cówkowe. w~drówek w stylu "rozśpiewane .Beskidy" czy ~be ... 

kidzkich zbóJników~ oraz rozmaitych rajdów turyatycznych ·rozpo

czętych przez środowisko wrocław.kie Już w 1953 r •• warszaw

skie i poznań6kie w 1956 r •• krakowakie w 1954 r., .śl~kie. 

ł6dzkie, lubela kie,. Z tejo kr~gu wyroMo wielu przodowników GOT 
" innych odznak. 

Jut w pierws zym roku po wprowadzeniu istotnych zmian re

gulami nu. GOT' w 1977 r. odznak~ popularn", zdobyło 22 307 oaób, 

a dużi!\ br~owq dopiero 224. W dwo. lato. potem popu..larnych zdo

byto już ponad 44 ty&iIłCe, a małych br~eh 15,2 łys. nat<>

miast małych a rebrnych - 2756. złotych _ 809. Jednoczesnie od_ 

z nak dużyeh br4Z0wych zdobyto 349, a .-ebrnych 132 a złotych 

1,4, oro.z 1 54 "Za Wytrwe.ło,ć~. Liezby te świadczlł o znacznym 

ożywieniu odznak "z rodziny GOT'''. Infonnacje a tatystyczne m6-

wiq, że co roku. liczba zdobywanych odznak niewie le się zmi_ 

nia. Wahania zależlł cz~ściej od przypo.dk6w loaowych, jak epi

demia ospy i zamkni~cie woJ_ództwa wrocławskiE!io w tym cza_ 

ale lub wprowadzenie 6tanu wo jennego. Kłopoty aprawiajĄ też 

okresowe braki ksilłŻeczek potwierdzeń, z4łamanla pogody w mj ... 

aiqcach wo.kacyJnych. nieudolność terenowych referatów wery

fikacyjnych i przodowników "tytularnych". Wprowadzanie nowych 

5łopnl odznak w 1977 r. znacznie wydłużyło cykl zdobywania 

I czaa ~oddll:jtlływania" .sy.temu odznak OOT. bowiem stał się on 

swoist.!l prób", cierpliwości i ę~ .. minem li: systematyczności w 

postępowaniu tu.ryst6w wobec samych aiebie. Pomimo zdobyci a o d 
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1935 r. ju:i: prawie mWona odznak nie Jeat ona _ wbr-ew pozorom 

_ odzn..,kq. zdobywenq. m..,aowo. 

Jeś li por6wnamy liczbę os6b przebywajq.cych (at&.tyatycznie) w 

gQr&.ch w ciCUlu se zonu odpowiadajĄCego ter~nom resulaminu GOT 

z Hczbq. oa6b tiwiodomle uprawilljq.eyeh turyat:yk~ s6r$ kq. ( c o nie 

oznaczo., :te zdobyw4j q. one odznaki) lo $lwlerdzhny. :te jelit l o 

odznaka pożq.dana przez niewielkq. Jicz~ę 0&6b. Jest znClklem tych, 

kt6rzy potrolW dotrzymać daneso $oble ałOW4 I opr6cz celów tu

rylityczno-krajoznawczych cll;)' po prostu "dla pl'%yjemności" po_ 

tatlowlU zebrać odpowlednlq. dla dWSO &topnia Odznak! Uczbę . 

p..mkt6w I potwierdzeń w terenie. Na szczęście dziś jld bodaj 

nllcl nie uływa argumentu mocno demaso&lczneSo, że Iyłko ~dzlę-

1d.J poprzez odznakę" leso rodzaju oalqaa . alę wytrwało'': tury'" 

łyc:mt\, · o odznako. nie jeat _ l nigdy nl. była" . bo nle mUliloło. byt 

_ aynon.imem i symbolem ma50wości. Tendencje. aby zaprz,\c GOT 

do rydwanu masowości turyslyki g6rskieJ oko.zały liiI;': mrzonMq 

koniunkturalist6w. 

Pomimo .• twierdzenla. że GOT Jelit wł..anle atosunkowo noj

bardziej populo..mq spośród odznok turys tycznych Pl'TK trze

ba być śwJadom le80. iż nie do. .lę ona porównać z innymi. oc:\

znakami turystyki kwalifikowllTH!j. Ko.:t.da z nich wymaRa lipeł

n1eru.a odmietvtych wymoa6w formalnych, ke.:t.da ma Inny z_lę, 

w terenie. a co najważnleJaze _ każda wywołuje Inne emocje u 

adeptów. &. lo.k:i:e ma inne znoczenie joko wyr6:i:nienle honorowe 

c2:yjejś &.ktywnoścl tu.rystyczn<>-krajoznawcze). Odznaki _ pr~ 
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· pełnym !lzacunku dla ich enŁuzJ_Łów - wcale nie _III. i nie mOBili. 

być krył.edum wiedzy. umlejętnośct. dojrzałości czy poziomu kw

tury Łury_tyczneJ Ich adeptów i posiadaczy. Od . dawna za jednlll. 

z "najwyżej notowanych" uchodzi właśnie GOT. ona teł Je!lt naj

Uczniej zdobywana. I trudno - z przyczyn obiektywnych _ prz_ 

ciw!ltawi ć Jej którqkolwiek ze wapomnlaneao tzw. system..,. oc;lznale 

turystyki kwalifikowanej. 

W 1980 r. liczba zdobytych GOT uległa zmniejszeniu o 14.5 

tysl~a. co było niewł\tpUwle !lkutldem w apomnlanych zmian w re· 

gul.aminie wprow adzonYch w 1977 r. Podobna analiza w 1982 r. 

prowadzi do wnioaku. że ten sezon był tale samo nie:a:wyldy dla 

turyatów aórsklch Jak i dla w!lzyatkich pozostałych, z tym. że 

dla "górali" bardziei. gdyż aóry były zupełnie niedostępne z przy

czyn formalnych (altł wiadomo też, że niektóre odcinki tras gór

skich sq niedostępne pomimo dawno zniealonych ograniczeń wy

nikłych ze stanu wojennego. np. w Sudetach). Mimo tego. odno.

towano zdobycie bllako 41 ty!llęcy o dzn4k. a wl~c był to koleJ-

ny sezon rekordowy W długiej historiJ odznak (trzeba jednak .' 
brać pod uwagę. że mosty .się w tym cz_ie skumulować od_ 

znaki zdobywane w wielu poprzednich latach, zgodnie z wymo_ 

gami re gu.1arni....... GOT l. 
6krupu1łl1na pod s umowanie przeazło 5Q..letnlej histori i OOT 

ujawniło, że tuż przed jej jubileuazem zdobytych było 947. 5 tys. 

odznak. Te minione lala bogate były w rozmaite doświadczenia. 

turystyka przebyło pełnq zakrętów drogę. o GOT niezmiennie 

utrzymuje się n.o czele elementów składaJqcych alę na dużq co.. 

rość - jest niq tradycja I codzienność no.sze] turystyki iórs klej, 

Jok wiodomo w kweatii zdobywania odznak obowif!\Z..,.jq dwie 

"azkoły", dwo spoa oby traktowania tego rodzaju wyróżnień fo ,... 

maJ.nych: pożqdanle i celowe dq2.enie d o oaiągania ich orilz o bo

j ętnołić czy nawet lekcewil:l:enie tOkiej fOrmy wyróżniani a lub mie

rzenia aktywnoś ci turystycznej.. Mniemilm, że wid nie tyCh d",

gic h jest znacznie więcej , co nietrudno aprawdzić. 

Minęły bezpowrotnie czasy, kiedy odznakę zdobywał każdy 

kto ty lko znelilZł . ię w g ó rach. każdy kto za.;;makował wc za&ow 

pracowniczych, rajdu czy wycieczki szkolnej, klody G OT to był 

awe go rodzaju "przel c znik" aktywności P'l'T, potr.m P'I"!' K, zwi~ 

zków zawodowych. organ.izatorOw wc z asów, instruktorów o5wi_ 

41 



(owych czy przodownUc6w. oby mo:bla było toz1lezył: delegację 

czy nopisać "odel!:waine" apraWQzdanie. 'l'uryatyka g6r.ka st5a 

s.ię dO.6tępna I P9pu1o.rna. l nle pr2yml.ł&owa i za d4nno. Bywa 

jednak. że Jest ucI~iwa z powodu zatłoczenla azJe.kó", I .ch~ 

nisk lub z powodu dewastacji szlaków b~:t całych regioOOw gór

skich i ich walor6w przyrodnlc::zo-.krll,jobrazowych. I Uczbe. zdoby

tych odznak nlc nie mówi o joko4cl twyałyk1 górakiej. o iel zno.-

czenlu dle. poziomu ku.ltury t~stycZnElj, ' nawet taj nil prywe.tny 

użyte~ które. przecież nie aumuje . alę na __ pSina dobto". War __ 

tość C-O'l' można ocenić bodaj tylko pr6btt tozPoznania kto I z 

jllklml motywacjami zyc~ rywalizować z czo.aem I p~eatr:z:~ 

ni(\ w górach. jak potroti znllleU ! się I ~nale:tćl w żywiole .gór

skim. A przecież Jeał to żywioł nie tylko przyrodniczy leCI!: w l 
nie l!In1ejszym/ato~u kulturowy. 

Dzieje OOT !Ul cl!:ęścltt naszych ,tradycji gór.kich. Zar6Yrno 

lo. co popr:t.edzelo powsianie tej odznaki jak i p~.ml.any którym 

ulegała z biegiem lał przez por.ad pół wieku _ to częśt naszej 

wsp6lneJ kultury. Zwłaszcza tych. kt6rzy wledzl\ a d:!: le i po. co 

SĄ aóry, kt6r~ jl\ posledlJ w mniejsze j lub wlękazej c zęści. a 

przede wszystkim dla łych. którzy poczuwaJI\ a1ę do pełnienia 

społec znej funkcji organizol:ora twystyki w gó rach. 

COT Toma.z Kowalik 
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WYCI ECZK I SIERPNI OWE ORŁOWICZA 

1935 1 1939 

Do tradycyjnych form prowadzonych przez. siebie wycieczek 
M i eczysław Orłowicz zalicz~ "wycieczki sierpniowe" organizowa_ 
ne n1!ojpierw podczas pobytu na Kurs ach Wakacyjnych w Zakop_ 
nem w latach :1904 I 1905, a następnie od 1926 do 1939 oraz 
od 1946 do 1959 "po tJrmĄ" oddzloł6w warszawskich PT'I' l Pr1-: 
(w pierwszym z tych 'towarzystw jako dziołacz Zarz~u Głównego, 
w drugim zaś również jako członek władz, ale przede w s zystkim 
jako przewodniczĄcy Komisji Wycieczkowej Oddzi~ Warszaw
skiego l. Właśnie pod ko,tem 'W)'cieczek siel"pniowych tworzył Or_ 
łowicz swoje słynne "zespoły wycieczkowe". Pier-wszy z nich 
skł.!ldał się Z uczestników wycieczek taln:Mskich !Kurs6w Waka _ 
cyjnych, kolejne z ai to zespół przyjaciół - z Akademickiego Klu
bu Turystycznego, a potem grupo tatrzańska z l e.I 1922 _ 1926 
(len cykl wycieczek traktował Orłowicz Jako "trerUng~ przed wpro
wadzeniem pierw$zeJ konwencji turystycznej z CzeChosłowacjo, 
w 1926 r,), oraz _ bodaj najbardziej znany _ "Hnitessa Klub~ 

czyli grupa wędruJqca po Karpatach Wschod nlch w lctech 1934 
- 1939, biorqC4 swq nazwę od szc,zytu Hnltessa położonego na 
Iy'ancach międzywojennej RzeczypOspolitej , 

WX'CIECZKA SIERPNIO\VA W 1935 R. 

Jest to t.-zecia z kolei, a pi'lI-wsza kt6rej opią zachował się 

w "Sprawozdaniach". Poprzedzały jo,; wycieczka w 1932 r. od 

Sianek po B~skldy $lqskie (22 dni) oraz w 1934 r. w Beski_ 

dach Hucul.skich, zwana pierwszq wyprawo, na Hnltesso; (12 dni) 

z utyciem karawany konnej. Wycieczka w 1935 roku je .. t wielce 

intcresujqca z powodu prowadzenia jq przez Orłowicza w nowej 

..oH: przewodniczqcego Komisji Górskiej Odznaki 'I'ury.slycznej i 

przewodnlka do GOT _ j4k to wówczas określe.ł regula min _ czy

li dzi siejszego przodownika. Wś ród '..Iczestników tej wycieczki było 



dwóch s tuchmt6w uniwersytetu lwowskieso im. Jana Kazimierze 

- Tade uszl OohnaJik I Józef PniewskI. zdobywaJ~ch jako pier

wsi w historii e~ademlcy odznakę turyatyki górskiej. 

Sprowozdanie z tej " wycleczki Jeat ponadto dokumentem pew

nej epoki gór akiej. o. karpackiej w szczególno'cl.. Wybieramy z 

niego c haraklery&tyezne fraamenty obrozul~e przebiel wyciecz

ki oroz swoisty zbiór przepisów porz~kowych usto.l.onyeh przez 

. Orłowlczo. dla wędruJ~ch z nim w to.mtyeh c1:aaach nowicjuszy. 

"Soboto. 3 sierpnia o sodzlnle 1~3!S pocl~em pośpie.znym 

no.stqplł odje.zd z Warszawy._ Colodzienny postój we Lwowie wy

korzystano dla zbiorowej kolacji w reatALlro.cji kolejowej.. 

Niedziela 4 a lerpn!a, Przybycie do Jo..remcza n_tqpilo za

mi05t o godz. 5 rano o aodlE. 7 rano a kutkiem zepsucio. ai ę 

jedneao z wo.gol"lów pod Ho.1iczem. Oczeklwało tu jut pozoat_ 

łych 6 uczestników wycieczki oroz 4 hucułów z Żableao z 7 

końmi, którzy przez półtora dnie jecho.l.i końmi z Żo.biego do J _ 

remcza. Sniedanie w hotelu Ho.nuso. oroz ło.dowo.nle pleco.kó", no. 

konie zejęło przeazło godzll"lę cz_u. II. dopiero o 8.10 ro.no pq, 

zbiorowej totogrotll przed dworcem w Jo.rernczu wyruszono w dro

gę._ Wycieczka robiła ~ate[u.l ko.rawany. toteł jej pojowieille się 

w towo.rzystwie hucułów watrojach z Żo.biego wywoł.:rlło l"Iiemo._ 

ł~ aen ao.cję w Jo.remczu.-" 

ZdJ~I .. o któ~ tu wzmJanka" znejduje się w Łomie ~Moj. 

ws pomnienia t~tyezne~ Orłow:icz o. pod nUpterem 39 ( .. XXV). 

Jego outorem Jeat Jan Jaroazyński.l wyblŁny rotoa raf a6r zwl4Za

ny z Orłowic_m od kureów w Zakopanem po 1956 r. 

Jut w poniedziałek !S aierpnia zderzyła się pierwsze wyciecz

kowo. "aferOo". Zdo.r:tenie o tyłe intereauJ~e. ie obrazuje ówczes

ny stosunek do nlecodzienl"lych turystów w KarpatOoCh. Nocleg 

wypadł w jednym z s:tał_ów p4$tersk1ch. na połoninie. Skoro 

świt huculi ze w s i Bania Berę:tow.ka przy~zll upomnieć intn..o

:tów. te 1'111. ich łyach nie wolno wypasać obcyc::h koni.. "Po 

zapewnieniu . pisał Orłowlcz _ te za trawę alę zapłaci. uata.ły 

groź .... okr~ki. a ro:tpoczęły się pertre.ktacje o wy.oko.ść zo.~ 

ło.ty. Ro:tpoc:tęto od kwoty 1 0 złotych od jBdneao konie.. Po trzy-

"- godzinnych taraech ustalOI'lO honorarium 1'111. 35 I<łotych dzlękl 

czemu :tno.l.azły alę też w odległośe! 4 km od obo:tu konie. 

któ r e jokoby same tak do.l.eko w nocy zawędrowNy._" .. 



We środę 7 sierpnie wędro;weno przez nejpięknlejsze frogmo~ 

ty Czernohory. które wówcz_ kendydowełe do miana parku na

nxlowego lrezerwat utworzono tom m. In. dzięki s taraniom Orlo

wicza już w 1934 r.), e więc zboczami Koatrzycy, MoteJ I Wiel

kiej Maryszewakiej, gdzie trwała właśnie budowo schronisko 

Korpacklego Towarzystwo Narciarzy ze JJwowa., lansujĄCego te 

okolice, j4ko .epo.eobne do b4rozo WÓWCZO-li modnego nerclara

twa turystyc<r.nego i wędrówek po Czarnochorze na nartach. 

ZbOCZ4 \. przełęcze w tej okolJcy _ J4k Z4notawał w sprawozd a

niu Orławjcz - były t erenami walk podCZłUI pierwszej wojny ",witr 

ławe]. ~całk.lem wyra::Ene były okopy I poroz_illłe zasi'ekl z d~ 

tów kol czastych". Kol ejny nocleg wypadł w schronisku AkllCtemic:' 

kiego Zwi~ku Sportowego pod Smolreeem, azerzej było ono zna

ne lako schronisko pod Popem IW4nem. -Był to jeden z najmniej_ 

wygodnych noclegów podczas wycieczki gdyż. schronisko było w 

tym dniu przepełnione, 4 Jako miejsce noclegu służ~ w tym pry

mitywnie urze,dzonym schronisku b4rdZO cienko wypełnione sien-

nik.! połotone n4 naglej podłodze". 
" 

Przez kolejne tr-zy dni grupa Orłowicza wędrowała przez tzw. 

Beskidy PQłon,iń$kle, gdzie na szczycie Stoha zbiegały się tny 

granicel polaka, czechosłowacka i rumuńska. Ze wzgl~u na n,i_ 

Sprzyj4j~ termin spływu ltrCotwami na Czel"Ełmos~) zrezygnowa

no z wejścia na Hnitesaę, a poza tym pogoda pokrzy:i:ow4ła: piany 

zwiedz.ni4 Jednej z najwyżej położonych wsi huculskich _ Hry

nl4wy na Kazubejce. Nocowano w przygodnej gajówce n4 alanie. 

Kolejne dni wypełrliło zwied z4n1e doliny Białego Czeremoszu i 

spływ darab4lTli · do Kuł, co na.leżało do wielkich przyjemności, 

szczególnie gdy dzięki ·obfitym opadom deazczu wod4 była wy

~k .. 

Po powrocie do Ż4blego zjedzono w dworku Czarnohorskim 

PT"T' uroczysty obiad do którego przygrywał4 huculska orldesŁrtt. 

Były też popiay taneczne hucułów. Potem powędrowano do Wora

chty, aby w.jf,ć n a Chomiak, do .schroniska P'l"I' l1544 m .... ~n\). 

Orłowlcz był awego CZ4SU dor4dc~ budowniczych schr oniska: i 

j .. k relacjonował w 1981 r. jego były Iclerownlk F'e r dyn4nd Dra-

bik., schronisku nadano imię Orłowicz~ a b rai. w tej uroczysto&

c.l udzi4ł r6wniez. Je1lP' matk4 Emi11a z K r4sicldch Orłowlczowtt. 

W a pomnleni. huculi;, zawiaduJ~ podcz';:.s tej wędrówki końmi 
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to: Iwan Gęaleeki syn Mikoł<!J~ 'J'eodorF'lcyk syn MIc haiq, Wa.yl · 

_ nieznany z nllZWilik~ Iwan Młodszy _ też nieznany 'il. ne.rwiak~ 

Prow8dzi1l oni 7 k9n1ków huculskich" o dużej s pre.wności I wytrzy_ 

małości w górach. DW8J pierwsi brali udzla.ł w wędrówce powtór

nie. Z8 płe.cono im po 2 złote ze. dzień pracy, za k o nie po 3 zło

te. plus opł o:aa Z8: d oj ade z końmi d o Jaremcza z Żabieg~ Orło

\\licz wyliczył, że 'kaŻdy z nich otrzymał po 2 Złote J 6 g r oszy 

Z8 dzień pr8cy podczas tej wyci e=kl. 

Przemi e r zano dzie nni e 26 km. pokonyw4l10 900 m wzniesień" 

czyli wedle.. skali Orłowi cz.a 35 km t zw. wysiłku. 'Przepłynięto 58 km 

km do.ro.bq, 20 km ouIobusem o raz 8 km konno przy czym k onio 

spływ8ły Czeremoszem osobnq t ratwq. Trudno zaprzec~ ;l:e 

była t o wypr aw8 "co aię z owie". 

Wędrówka s ierp1iowa pod przewode m Orłowicza była jedno

cześnie bodaj pierwszq zorgani:zowanq aru~ tw-y.tów.~ ti6rzy 

zclobywo.li punkty do GÓr. klej Odznaki TurystyczneJ.· ustanowio

nej 23 czerwco. 1935 r. p r zez ZarzĄd Główny PTT. Orłowicz 

był przewodnlczqcym Koml ajl GOl', Ij. odpowiedzialnym za u~ 

lalame wymo.go.ń rep,uJarrunowych oraz obliczenie punktacji tnu;. 

Jednym z głównych cel ów tej odznaki było propagowanie t~ 

tyki włllŚnie w Korpołach Wachodnlch. W aprawozdanlu 1: tej wy

cieczki zno.Jdujerny oba zerna i rionnocJe o przebyciu azll!oków 

"wedla regulomJnu GOT" o raz o przeJ'clu 8 tras punktowanych 

\od 16 do 8 punktów wo.rt04ei). e wiele odcinków nie miało 

jeszcze okr ea lonych wart04ci punktowych. Warto też w_pomnieć , 

że pier"'sze "wyci e czki do GOl'" pr;.ew o d nlcy _ JI!ok Ich no.j _ 

pierw okre' lano - mua iell prowadzić osobiście (Sn.lpa nie mo

gł'" być mn i eJsze. niż 5 o_ób). Grupa Orłow:iczo. Uczyło. 22 o a o

by. 

N i e mniej inleresujqce s !l wymagen.i .. jakie- -alo.wia.ł Orłowicz 

uc zestni k om tllkiej karpocklej wędrówki o raz redy praktyczne. 

zo.w e.rte w zo.wiodomlenlach o wycieczce. oto pełny tekat "Wlilke.

zówek praktycznych" podany ze wzaJędu na dokwnentolnq 

w",rtośc teao "przepis u na udanq wędrówkę g6MJk!l~. 

'" 1. ubranie l o buwie,. UbrM..ie najlepaze a portowe, t j. krótkie 

s podnie, ko.zuJa sportowe., kołn.ierzyk miękki. Ola poń por.z~a~ 

ne (al e nie k onieczne) . podnie. Trzewiki s znurowene wyso~e, 

dl .. peń w każdym razi e nie na wyaoklch obcasach. Półbuciki 
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"Jako zbył płytkie noroż~ Ich posilKloczy na nieu&te.nne wsypywow 

nie się kamyków. Nie potrzebne buty kule wysokogórakie o bar~ 

dzo grubych podeszwach, wyslorczĄ slar e trzewiki używane n 

grubych podeszwach. Pożl\Cfone podkucie podeszwy klljw poź

dzidllli, a by się nie ślizgały po t rawac h. Obca s moie być g\.lmo .. 

wy, o ile je&t skórzany pot~ane podk\.lc.ie go podkówkĄ l\.lb kilw 

kI.I gwoidziami. Polecenia godne wzięcie drugiej pery lekkich buw 

elków na zmianę. B\.lclkl powinny byĆ obszerne, aby można byw 

to brać podwójne skarpetki wzS1ęd.nie s karpetki I onucki (idÓw 

re lepiej niż skarpetki ehroniĄ od oparzenia I"IÓS). Bieliznę naw 

leZy wziĄĆ na jednq zmlar.ę. aby można było jednq da': do pr_ 

nie.. Po:if!\do.ne ubranis gumowe { t zw. skafandry l. Kto ,io nie. mo. 

wystarczy płaszcz g\.lmowy. o. Jeszcze lepiej peleryna gumowa 

z ko.piszonem" która chroni nie tylko OIilOby o.le l plec ak. ~ 

pioj brać pelerynę lodenOWĄ aniżeli płaszcz, gdyż chroni ona w 

dz ień a w nocy srużyć może do okrycia. Kto nie ma peleryny 

może zo.broć lekki .sł.o.ry płaszcz, wzS1ędnie sweler. Ten oslalw 

ni nie wystarczy jednekźe 

ba w tym wype.dku zabrać 

do okrycie się w nocy i dietego t=-
" 

l ekki koc. Jako nakrycie głowy najw 

bardz iej praktyczno czapka sportowe z daszkiem (od deszcz\.l 

i Słońca) mniej praktyczny be r el ba s k iJlilki. gdyż ten nie chronJ 

od słońca. Wobec ewenl \.lalności kĄpieli pożqdane zabr~e ko ... 

Uu.m\.l kĄpi elowego. 

2.. Prevbory t urys l yczne , d r oblazsi pod różne. Ni ezbędny plecek 

dość d\.lty. z kie&zenJami ne zewnqlrz. o ile mOŻności c hronig.. 

ny wewnqirz przez ceratę przed ze.moknięciem. Thermos pożq.-. 

dany, o l e nie nl'ozbędny. Bardzo polece nia godne posiede.nie 

tu.rystyc:z:nego p\.ldełka a1umi riowego ne d robiM:gi w pleco.k !,1. Po

winno ono mieć około 20 cm sze rokości i 15 cm długoaci. Pu

dełka lego rodzaju moŻne. nebyĆ w skład ech przy!=,or6w sporto-

wych. Niezbędny kubek płoski, b l aszeny z uazkiem, który mow 

że być eluminjowy do wody I h e r baly. N etomllUlt d o zu p i ke6z 

i I~ potrzebne maneżka wojskowa, ewento..ullnie jakiego . innego 

rodzeju głęboki Ialerz bleszany. l.Iyżeczki potqdene dwie. jed_ 

ne do herbely druga d o r zeczy tłus tycr_ N6ż I widelec pożqde_ 

no ale nie niezbędne. Nóż moie zastqplć scy:z:oryk, e widelec 

łyżka. W aklepech przyborów spo rt owych możne kupi ć a kledeny 

nóż, widelec i łyżkę. Prymus .. ni p rzybory· do iot owenie nie po-



lr7;e bne. z4$t~i~ je 2 kolllki 4 litrowe noszone przez panów na ' 

zmianę, w których będzie się gotować wodę na herbo.tę l zupy do 

zbiorowego użytku. KotUki przywi e zie kierownik wyeieezkJ.. 

Niezbędne: ręcznik. mydła. s zezotko., po.sto. do butów, tłuszez 

do s marowania butów (najlepiej rycyna), mała s zezotee zka do 

smarowania tym tłuazczem, łój kozłowy do smarowanie. n ó g , prze

ciWko twQr2.&nlu się b~bU (n .... jlep.zy łój soJicylowy ), ma.6ć cynko

wo., kawałek bandażo., trochę waty, plaster angiel s ki. Niezbędna 

latarka elekhyczna I dwie batl"rle., jedna w l&aree. dNga rezer

wowe. Wskazane posi«:lanie seyzoryko. z korko'eJtWlem o raz nożem 

do otwierania kOll8e~. Puezka blaszana na ma.ła. Należy zabrać 

pewien zapas nici ezarnyeh i bl~ agrafki, małe nożyczki, 

igły. 

Woreczki płócienne o rozmiarze około 15 em szerokoś ci 30 

cm długośel, zawiĄZywane na sznur ek na rozmaite drobiazgi 

W%g1ędnie prowiant, gdyż worki papierowe 15 dniowej wycleezkl 

nie wytrzymaj~ Nie zapomnieć pleni~ze. dowód osobl_y, zni~ 

kę koleJowq, odznakę I leRJłymaeJę P1'T (kto je.1 członkiem), 

bilety wizytowe, portfel i tp. 

3. ProwianL Ponieważ uczestnicy będ~ jeszcze w Jar.mezu w 

godzinach bardzo wczesnych I to w dniu n.Iedzlelnym, na kupno 

prowiantu w Kosmaczu niewiele można liczyć (poza chlebem, 

cukrem, ' ryżem i kasz~) noJ,eŻ)' wlększ~ć prowiantu przywieść 

ze sobl!, do JaremczĄ, zabieraj~ przede wszystkim na pierw

sze 8 dni wycieczki. Jedynym prowiantem, który można otrzy

mo.ć w gó roch na miejscu jes t mle ko słodkie i kwaśne. 

Chleb należy zabro.ć w ka:idym razie na dzień pierws'ZY. no. 

dni następne kupi się go w K osmaczu. Jaremczu. w JawornJku, 

'" n", Gorgony w Worocheia. Ponieważ chleb eze rstwieje pawi .... 

ni uczestnicy mieć przynajmrtiej po jednym bochenku chleba n.I_ 

c%E, rstwiejl\Cego, który należy przywieść ze sobq, gdyż na hu. 

cul s zezyin.le go się nie dostania. Niezbędny .suszony makaron 

włoski, w paczkach półkilowych. Każdy uczestnik powinien przy

...,; e8Ć l kg ryżu oraz 1 ka kaszy gryc:anej. Ryt względnie 

,kaaza będl!, gotowane n", kol &cię (na obled jest ne to za m&1'o ez _ 

_ s u) ililko dod&lek do mleka lub zupy. Do aotowo.nl a kaszy wz81~ 

dnie ryżu _łużyć będ~ dwa ogromne garnki blaszane pozostałe 

z wycieczki w 1934r. Not.ty zabrać ze _ obI!, przyn aj. n.IaJ l ka .. 



cukru no oaobę, Bardziej praktyczny Jeat cukier 'koa tko'Wy ni:l 

kryaztoL Ne plerws:ce dwa dni motna ze.br&Ć wędliny miękkie., jek 

np. s:cynkę. 'e cheb lub klełb_ .. aotowaNlo Natomi_t na dale ze 

dni powinny być zebrane wędlIny s uche, np. kiełb_a ,uazona" 

boczek wędzony • . słonina parykowene lub s zynka w konaerwach 

MPolo", Jaja. kotlety lI'IotJlwe do Jedzenie tylko w plerws:r.ych .; 

dnie.ch po ich ulotQWanlu lub usll'lebtniu. Do wędlin należy zeb

roć mU$ztord ... do j~ e ól, jeko . uzupełnlenle prowlontu a erd'ynki, 

byczki I tp. Ni ezbędny buljon "Mew" łub " 'KnoUM• kt6re mo:lne 

doatoe w Wars:cewie u b-cl Pakuls kich, wzi1ędnle w s klepie ko

rzennym Nowy $wil!ll: 29. Wy.terczy 6 :r.up I 1~ kos tek - Maaa.!" 

na osobę. Klo lubi może zabrac konaerwy w puszkach. NaU_ 

pie j amakui~ konaerwy kWaśne lub piko.ntnll! np. bigos. wieP'" 

rzowina :z kapuste, aul_z. Nie z apomniK . klue~6w do otwl_ 

ranio konserw. W Wers zawie możne konserwy mięsne w pue :r.

k.ach doateć w wyżej wymienionych sklepach" or~ MPod Bukle

tem". Herbate będ:r.ie 'zakupiona przez kierownika wycieczki ne 

koazt wapólny. Pot(\CIane Jednak posiadanie p. wneJ rez.rwy 

herbaty przez keżdego z uczeetnU::Ów wyc i e czki (paczka 1 d ). 

Zer6wno do herbeły Jek o do lemoniady niezbędne cytryny, e 

to przynajmniej Jedne cytryn/l ne dwe dnL. Do omes ty potrzebne 

masło. słonina. e_ntuelnie ser. Na miejacu Jest dojć QWoc6w 

leśnych" azcz:ea61.nie molln i borówek., mimo to przyda się tra-

=hę s u s zonyc h owoców naj l.plej 4 liwek lub morel ( mniej wię-

cej 1/ 4 kil na oaobę). Na deser po obiedzie lub kolacji dobrze 

j . .. t mieć c04 słodkieac. np. pierniki lub marmoladę owocow4, 

np. mermoladę pomarańczow(\ Llptona. Poż(\CIane pos iadanie 

pewnej ilości cu1derko. kwaśnych lub miętowych (ewentualni. 

eukaliptusowych na ból aardła). Czekoloda kto J(\ l ubi. 

Dla palaczó w niezbędny tytoń. który n a t e ... rti. Wfcieczki moi

na do.tać w :!e.blem. KOBowi .. Kutach i Kosmaczu. Po~a tem 

każdy· z uczestników zakupi na miejscu po 3 paczki tytoniu te.-

... .i.ao aatunku dla traktowania hucułów w szała5ach" któ rzy wo-

1(\ tytoń niż pienillCize. 

4. M apy i przewodnikL Prz:ewodnik wycieczki będzie zaopatrzo

ny w potrzebne mepy l przewodnlkL O Ile jednakt. ucz .. a t nicy 

wyc ie czki chcieliby posiadoć wła.ane mapy lub prz.wodniki po

winni zaopl!ll:rzyć się w n_tępuJ~e wydawnictwa I mapy: Hen-
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ryk G~ioP'OW.ki _ ~Prz4łwodnik po Beskidach Wschoctn.lch" tom 

D Pasmo Czarnoh,o r skla. Jesl l o przewodnik bardzo obszerny 

560 s l l"On" wyd~ w ~9 33, "Przewodnik po Huculszc~źnle" 

prol. dr. Zygmunta Klemens lewlczo. wydany w 1933 r. ( motna 

go nabyĆ w- kaięao.rnl w ojskowej w War.zo.wle). $wie:!:o wyd_ 

ne me.py w o j s kowe w s kali 1: 100000 odcinki er., Kuty, bo Jea lo

n6w Górny. Co Żabi .. d. Burkuł, e . Mlkullc~-Worochto., f. Hry

ni_a. Komu wyalo.rczy o r ientacyjne mapo powinien nebyĆ mapę 

osól~ tego terenu 1 : ' 300000 (odcinek SIo.n.isław6w _ €zernl.ow. 

ce l, kt6re. zawiera pommeJazenie w s zystkich wY:!:eJ wymienionych 

map. Na odcinek Gorge.n nie ma map pol&kich,, ' lecz jedynie mapy 

d a wne w ojskowe aus triae kie (do nabycie w War.szo.wie w Spół_ 

ce Inwalickie j ul. Sienkiewicze. 2). w szczeg6lności dlo. Ro.fo.j 

łowej odcinek "Bruazlura" w . koll 1.: 75000, względni e dla orie~ 

locji ogólnej me.po l: 200000 "Marmarosz _" Szlget". 

5, UwaBi do prowiantu, Prowiant będzie wsp6lny i Indywiduolny. 

Do prowion1u wsp6lneQo zo.lJczone bo:dq: chle b, cukier, ryż, her

bato., ko...szo., makaron Buazony, ewentualnie te:!: "Mo.ggI" i zupy 

koruerwowe . Prowiant wspólny powstanie przez w . pólne zaku~ 

no ( np. chleb, cukier, herbata). względr"lle przez złożenie lub 

zeayponie do wapólnyeh w o rk6 w przywieil: lonych pril:ez u cze ..... 

tników wycieczki ryżu, kaszy, makaronu Bu~zone80, "Ma ggi", 

zup konserwowych. Na w sp6lny rochunek zekupiony będzie 

też tytoń dlo. traktowania hur. ...t6w po drodze. PrOW"l&rol wllpól-

ny umiesil:czony będzie no osobnym koniu, aby był Pod rękq 

w czasie wspól nych posiłk6w. 

6. Wydatki w podróży. Opłata fi zł od o s oby za udział w wy. 

c ieczce przeil:no.ezona jest na pokrycie kosz.tów kores ponde~ 

e H. IIpro.wozdnia, w llp6lnych mo.p, przewodników i tp. Pozo tem 

no. poczet wydatków w s p61rrYeh" z zakreau komun.lkacyjneao I 

aprowiil:acyjneso złotq się uczelItnIcy wycieczki do rq,k pro

w5dzqceso po pr~byclu do Jo.remcza po 20 d, Z kwoty tej po

kryte będzie zakupno tytoniu. c .... k ....... herbaty , c hleba, I częś"ć 

wyd atków na konie huculskie. Po wyczerpaniu gię kwoty zło-

.Ut uczestr"llcy do ry prow5dzqcego dal a ze 20 tJ na pokrycie 

res zty noleżnośei zo. konie. za przeJo.zd t e.lur;ówkam.i il: Kut 

przez Żabie do Wo r ochty, il:4 przejazd tratwami Czeremoszerr. 

i wieczorni cę hucule kq, Przypuszc2:alne wydatki w czasie wy_ 
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clec.ekJ nie 1k:..cqc;: koaztów przejazdu 2: mieJaca zom.le~:t:kon1a do 

JarerDC:t:a i powrotu 2: Nocłw6rneJ lub ' Worochty przedatawi~ aię 

botd .. · je.k ~pUJ" 

konie huculakte wraz z hucułami od oaoby za 11 dnl 15z:t 

takaówka :t: Ku,ł no Bukowiee i 2: Worochty do Żableao 12d 

- doroby BIGłym Czerellloa:t:em do Kuł 5z.I 

13 noclea6w c:t:ę'clowo w achronl-.kach h.u'Ystyc::t:nych 

lub w hotelach 20d 

... opłsa za uczeatn!c:two w wycieczce 6&1 

Jedzenie dzienne prż.clęłnle po Sd wraz .z k08i:taml 

zpuplOn8go prowiantu tj. za 1. dni 70rJ 

... rezerwo 22 • 

r,",em ::dotyeh l>Od 

Jak wynika z powyża:t:.go .zestawienia należy być pr:t:ygoto

wOf"lyTll no wydatkl at 150 od osoby nie I!czł\C dojO%d .... do Jarem

c.za I z powrot.m. oni ładnych kos ztowniejszych zakupów w Ko

sowia. Kutach czy Worochcie. 

Regulamin wycieczki 

No apant. prze:t:naczony jest CZ05 7 I pół godzin 

Pobudka do wst_anta :t: r.guły o godz. 5 rano, Godzinę czO.&u 

no ubron.le się l aotowante śniadani!!" 

6 rena 'niodanIe 
: 6 . 30 wymarsz 

9.00 _ 9.30 druJle 'nJedenle. o ile możności na jaklnś widoko

l 'W);~ &Zczyc~e 
11.30 _ 13.00 przerwo obll!ldowo, obiad w s chronisk .... względnie 

przy oarUa ku 

Po c zterogodzinnym dalszym marszu około 18. 30 przybycie do 

p .. mktu noclegowego, przygotowanie noclegu, gotowanie kolacji. 

20.00 kolacja 

21.00 kład~ się uczestnicy wycieczki spoć.. 

W ' marszu znajduJ~ aię uczestnicy wycieczki przeciętr'lle 

przez 13 god:t:in" z czego j8d:nak:le wła4ciwy marsz zajm .... J. prze

ciętnie 9 godzin res zt. przerwa obiadowa oraz; krótki . odpoczy n

kL Odpoczynki: w rozi. marszu z plecakiem pod górę co 15 mi .. 

nut mars zu 5 minut odpoczynku, w rozi. marsz .... bez p!ace.ke. 

pod a6rt: co 30 mlnut mars.zu. 5 minut odp?c:t:ynku. w re.zht mar_ 

s:t:u w dół lub po terenie równym be:t: pl.ecake. co 55 min .... t .5 
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m.inut odpoczynku. No widokowych szczytach 20 m1111A poetoju. 

Przerwa oblodow(lo 90 minut, przerwa no drugle śn.iedo.nie Ja mi_ 

nut. W czasie! mo,rezu nie wolno pr~~8e.nie.ć pn:ewodnlka wyciecz

ki chyba Il;a lego Il;aodl\ dla oal(\8nięcla s pecjalnych celów (np. 

totogre.fowe.nie, zamówienie noclegów. rozpalenie ogniska itp). 

W Clł.a.aie marszu z końmi huculekimi kierownik wycieczki ~dziB 

wylł.noczać kolejno ponów w układzle H~l1obetyclł.nym któr zy będĄ, 

zomykat poch6d. pUnu.jl\C jednocześnie kroczeteych z tył1.l koni 

rucwskich. 

W czesie morezu be~ hucułów, kiedy trzebo. będzie noelt ' 

plee~ kotliki do iotowanIe. herbaty będq noslt kolejno pano

wie według porz~ku abecadłowego. Przed wymarszem w Oor_ 

gany dla zmniejszenia ciętaru plecaków c~ę,t niepotrzebnych 

!"Zeczy będzie motna odeałat pocztl\ z Worochty. 

Z notMek jedneio z uczestnik6w wycie<:zki wynika. te 9 

$lerpnla 193.5 r. w schronisku pod Popem Iwonem wydał: na 

kawę 80 groszy, ' na herbatę. zupę _ 70 g r, - a następneao dnio 

na śniadanie kupił ja,iecznlcę, kowę I porcję mosia - za 1.,70 w 

Koeowie owoc6w za 10 gr; ZM 1.5 sierpnia w Żablem uraczył 

się ciastkami. herbotet i wodet m1neralnq za 7.5 aroszy. Pośród 

wyd~k6w"r6tnych" znajdujemy tokle pozycje: noclea4 znaclł.ki 

i kartki pocztowe, przeJo.zd t~ówk.!\o dopłol:a do pospiesznego 

bi letu kolejowego, baterie do lal:orkJ. filmy, jakle' leki i sławny 

łój kozłowy do 51 6p. świece. ' Ił.apałki i Inne. 

Lqcznle wycieczka aierpniowa w 193.5 r. koazlowała wówczas 

studer.:a - Tadeueza Dohnalika: wyżywienie (wikt) _ 81,70zl po 

4086 dziennie., zaś r6żne wycIaUd 112,1.5ł1 czyli ś rednio po 6,60 

dziennie., w ciĄgU 17 dni wycieczki. Rozem wyd~ki t93,8.5ł1, 

średni o dziennie - 11.4Or.1. 

Tyle za turę W Karpatach WachodnIch,, ' ale wycieczka te 

miała jeszcze częśt dn.li' tal:rzeńskl\, Dodajmy zal&m: wyty. 

wianie _ 22 • .50z.t, r6tne 32.70zl rezem .5.5.20 czyli w cill,gu koiei_ 

nych 7 dni wycieczki po .1. 88 dziennie. W proaromie wycieczki 

była leż lure. w stl"tlfie konwencji w Czechosłowacji _ wymiana _ 

, za 100 kG- zapłc.clł 21,SQd. Przy okaz:jl wiadomo. te bilet Zako

pane - Krak6w z e zniżkĄ, k08ztowc.ł 9,lOz.t, noclegi w s chroni s

ku P'l"l' w Roztoce (:Ile znitkl\, członkowakl!!tl po l,.5Oz1, c. podkucie bu

tów - t,40zl Litr mleka koaztował wówcz_ no Podhalu 40 groazy. 
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WYCIECZKA S I.ERPNIOWA W 1939 R. 

' Wiosna I Ie.l:o tamteao roku były aorqce nie tyłko ~ powodu 

pogody, ,,-mlenim-a się także IIlmoafera polityc~ne.. 

W ayłuocji przedwojennego zw~pienJa mieszanego :t optymiz

mem i wiar~ w aiłę polskiej 4l"mii Orłowlcz od 6 s ierpr'lio. do 28 

tegoż miesl~ca wędro,:"ał z arup~ pr:tyJo.cJóI: po Gorgano.dlo SI_ 

szczado.ch I Seskido.ch Huc ulakich. 

Zo.powlo.dĄiqc wyciee:tkę plll4ł: • ••. kierownik wycieczki opro.

cowuJ~c Jej tr_ę sloro,ł !,l ę oderwo.ć uc:testnik6w od zetknięclo 

z wl o.domojclo.m.l p r oaowym.l. radiowymi. pocztowymi Itp. prowo.

d:tĄc wycieczkę przez pustkowia (Ir_~) do.1ekl\ od s iedzib II .... 

dzklch i cywilizacji wsp6łczeanej. aby dać uczestnłkom moż

nojć odprężenio. nerwów no. łonie przy rody Wschodnich Karpot. 

tok. bo.rdzo potrzebnego w dobie o.10.rm6w przedwojennych. zo.tru

wo.jqcych w tym czaale życie mies.końców mi_I i u,,-drowisk". 

Wędl"ÓWka arupy Orłowlc:ta Zo.częło. aię w Skolem. Potem 

zwiedzono .koły w Bubnłazczo.ch. Naatępnie no. trosle było 

$l_ska. Pierwaze 4 dnJ wftdr6wki zajęło doj ście do Gorgan6w. 

A tam 9 s ierpnia osil\8nlęło dolinę Jałowego Potoku, skC\d ws pi

nan o się myśliwskĄ ścieżkĄ po połl.ldnłowo-zachodnlm g rzbie

cie Guraulatu ( 1473 m l. Wkr6tce d eszczowo. pogodo. zmusiła 

,&r'I.pę Orłowlcze do szukanie schronlenio. w domku myśliwskim 

a następnie :tejście do Ludwik6wki.. Kolejny dzi eń., 1 0 1'ierp-

nia wyróżnłł się dojo..zd ern kolej k~ w~skotorowĄ do klauzy ~wi

cy I gr~ w kiczkę l k.li pę) przy kantynie w Ludwik6wce oraz 

ztoieran.ie m molin no. zboczu Pustoszo.ke.. 0aJ~ano też w 5po.ni_ 

łe Jimby rosnĄce opodłll cme nto.rzo w tej miejscowoaci. No..tę

pny dzień .' zaczęto mo.rlizem w Goraeny Centro.1ne. z powodu 

mgły nie toyło sen s u i ść w j,6rę. wobec tego grupa m",s zero

we"ła dolinl\ Prowiczy. a potem zboczami Arszycy. Nocowono 

na zboc"-u Go r ganu Uernaklego w domku myśliwIlki m. Od noc.

nych opowle' cl hucwsklc h tro.garzy lowor"-yszli\cy ch j,rupie przy 

ognisku domek nazwOono ~Goapod6 pod Ml aiem~. 

Sobota 12 s ierpni a "-a czynilJa a l ę plękn~ po.ilod~ G r upa we _ 

szła na s"-c zyl Arszycy I Gor gOon ile m_ ki (:1.589 m) dla podzl_ 



wianfa pe.norcm Go r aon I B ieszczad Ws c hodnich, Powrót . tras~ 

prze~ pr-zełęcz ~nlżo.n lub Połoninę Mazana z wej~clem na 

JaJko Ile ma kle (1~85 m). Dalej trasa wiodło gł6wnym a ziaklem 

karpackim przez Pohaniec, Uklerni,JI Szywanę (16 40 m). Noc

leg wypadł po drodze; opodal przełęczy Sołołwinfca ( 1355 m). 

Naatępnego dnia czę4ć grupy posZła n a azczyŁ Mołod.y 

(1723 m) I w kierunku Jajka Perehińsklega. Zwiedzono rezer

wat limbowy I~ metropolity Szeptyckieao, gdzie zrobiono wl .... 

le zdjęć. Następnie atupa zeazła do achronl&ka PT'T w d oli

nie M.ołody. Tu gospodarzyli żołnierze Korpusu· Ochrony Pog.- · 

ranicza. którzy uprzedzeni o przybyciu g rupy zaopatrzyli obiekt 

w 3 bochenki żołnierskiego c hleba I kwaśne mleko. Część a ru

P)' z inż.. Jaroazyńsklm przeszła na nocleg do achroni aka na 

Jal i. Tamże cała grupa znalazła się naatępnego wieczo""," zwi .... 

dzaj~ po drodze Podlute. zakład kqpie lowy I podziwiojqc zbu

dewony z limbowugo drewna pałac metropolity Szeptyekiego. 

Część g ..... py wędrow&ła pod kierunkiem Tadeusza Dohnalik a 

dolin" Mołody przez Mał~ Popadię i Popadie (1743 m). dal.ej 

torem k olej ki w dolinie Pletroaa. 

We wtorek 1 5 s ierP1ia o.sl-qgnięto rezerwat Limbowy w nC!IIJ

leśnictwie Jaaleń (stoki Gorganu ) , który okaz.ał ai ę o wiele 

piękniejszy od poprzednio zwiedzonego na Ja jku Perehłńaki~ 

Grupa Oriowicza _.sZło na azczyt Goraanu (1611 m ) , a dru

ga arupa na Kruhlę (1 451 m ) i raz.em atanęły " na nocleg w 

schronisku Na RuszczynJe pod Sywu1q. W k o lejny dzień grupa 

została podzielom> na 3 czę4ei. li: których każda pos:l.:ła i~ 

tras" : przez Borewkę (pod kierunkiem Orłowlcza). przez 

a 'Zc'Zyt SywuJi (kierował Todeuaz . G o;ctfreJ6w), a tr"Z~cJ a pr'Zez 

Ihrowysz cze (1815 m), Wyaok~ i Saredni~ ( 1639 m ) lprow_ 

dzone przez Tadeusza Dohn8!ika l Józefa Fi a cheraj. Noeleg 

w Hucie, zazm>czył aię w k ronice wycie czki wielki!:'! bielem pcheł. 

w pi~ek 18 &ier~i~ zaplanowano dzień odpoczynkowy, spę

dzajqc go na a pacer2.e d o WodOlipadU Buchtowie.; potem (urk_ 

mi do Zielonej. z poatojem w Pasiecznej dla zwiedzenia a robow

~a leaionist6w. Następnie autobusem przejechano do RafaJłowej, 

idzie spotkał wyci&ezkę Zygmunt Orłowie'Z bud Mieczysława. 

wy&tęPUj~cy c hwilowo w roli kwate rmi litrZa, przygotowujqceao noc

leg w schronisku Warszawskiego Klubu Narciarzy, zaj ęłym prze z 
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KOP, oraz w d omu Towarzystwa Szkoły Ludowej, gdzie łóżka i_ 

mały się pod śpitlcymJ.. 

Kol ejn e d ni były niepogodne, zrezyanowano z wejścia na Do

boazankę i w rócono do Zielonej, gdzie zbier ali się huc,ull na od_ 

p.1~t z o kazj i t rodycyjnego święta S p asa.. oto o p is uroczystości 

pr zy cerkwi: " ••• podĄżyli ws zysCy p l"'Z.ed ce r ld ew, gd zie przy oł

tarzu pol owym w promieniach słońca, któr e wyjrzało Jut zza 

chmur, odprawl8ł miejscowy proboszcz ks. Jaś ków, ul""czyatĄ 

CUlcn lll '" Z l tLOM'V MAO &Y~TIU.YC.~ 

sumę. Na cmentarzu stało około 2 tysiĄCe hucl,łłów i hucułek w . 

barwnych stojlK:h i tworzyli wspaniały obr az na tle dręwnianej 

ce rkwi i zalesionych a zczt ów Gorganó w. Po sumie kobiety U$ ta. 

wiły aię w półkole, wystawiajqc p rzed s iebie koszyki z jabłka

mi i z zielem. któ r e ksl~z obchodzĄC dwa razy całe koło no.; 

pierw obko.dza4 a później po,ś"ięcił nie Żałujqc wody świ ęco

nej z dutej konwi. Potem dopiero zaczęli huculi jeść jabłka, 

gdyż wedrug zwyczaju w tutejszych $trone.ch przed ich po$ wiot

cenjem na Spe.ae. je.bl:ek I gruszek je'ć nie moina ..... Uroczy~_ 

toll'oć mi Ma miejsce 1 9 s ierpni ... 

W niedzie l ę 20 sierpnia grupo. rozdzieliła się na dwie części 
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_ jedno pod k..Ierunk.iem Orłowlczo pos,Zł,o nO Posieczonkę. O dru

ga _ W poamo Do,bOs,zo.nk1. .Grupa Orłowicza przeszło Pasieczan

kę. połoniny pod, SzuwOre,nkĄ. przez Szmereczek i Araz.eczny 

oai'\8rlęło Czornohorzec (1401 m), nlljdal~J no północ wysunię
ty szc~ wachodnleJi czę'cl Gorgon. Zamlsrzono zeJU do Ja.

remcza na noclea. jednok ul.wny deszcz pokł"ZyŻOwoł plony 1 

nocleg wypGdł no Szceewcel (1238 ' m). no deskoch pr%y ognis

ku, prawie bez jedzeni"" 

Nostępnego dnio ro.no gn.Jpa przeauo grll:bietem do szczytu 

Joworniko przez Bukowfec (1227 'm) l dalej do Jaremcza ku ' 

wodoapodom no Prucie , gdzie nocleg wypadł w rva teurocji H_ 

I"I,.ISZO (odwiedzonej w 193~ r. '). ~otarU tu także ucze.tnicy 

dn.Jgiej grupy po rOjdzie, przez Do:bosZo.nkę (1745 m). 

Następne dni PoświęcOno na wędrÓWkę po Huculazc zyżnie 
I Pokuciu. Zwiedzono uzdrowi s ka w ' Ja.remczu., MikuJlczynie, 

'I'atOl'QWia, Wo rocheie i okoliczne gó~ Gdzieś po drodze , w 

Peczeniżynie, podczas podwieczorku -._ rvstaurałor zowiodo-

mil nOS O nadanej , przez radio wiach:~mo'ci, wzywajq.cej un.ędni

kbw do powrolu z u rlopów . _~ Jok się okazało potem. po z_ 

&ięgnięcw irlormacji na poeterunku policji., urzędnicy mo&", .j_ 

s zcze trzy dni zaiywlllć beztl"O&ki,. gdyż będłl ....-zywan1l owszem. 

ole Imiennie. Tak wygl.,.ała "rzeczowa" I,",ormacja w przeddzień 

'WOJny. Co zabawniejsze, l Jednocześnie traglczne, kUka dni po-

tem oke.z.ało aię. że urzędnlcy byli wzywani do powrotu z u r lOoo 

p6w, ale we ._ F r ancji. Wiadomość tę polakle radio tylko pow_ 

tórzyło w j ród irnych wieacl ze t.~latOo w coraz gorętazym sier

pniu. Można zOotem s~zlć" że mi.ał Orłowicz sporo racji fhcłlC 

od~l"'Wać swoich przyjaciół od n zl!ll:ruwa.!łlCYch oIarm6w" ... 

Ostatnie trzy dni wędr6wkl sierpniowej przebiegały w otrno.ste

rze sprzyjo,iłlCej Icontemp1acji!wschodnlokarpacklego krajobrazu i 

przyrody. Warto przytoczyć opla wrażeń jakle odniósł podczas 

tej wędrówki Orłowi c%, Zo.myka ona bowiem it;łolny etap w j~ 

iO życiu oaoblt;łym I loaoch wielu z &n.Jpy przyjOoci61 wędn.Ji~ 

cych w tym styłu. Była lo przecież o s iotnIe. wycieczko pod 

znakiem PT'I' w Karpal ach Wschodnich. 

"Sobol I;!, 26 liierpnia w odróżnieniu od plłl1ku była dniem 

bord zo pOiodnym o czy.tym powielrzl,l J pięknych widokach ••. 

o gocl z. 7 rano naslo,plł wymars z z Sze.zor, rozpocz ęty od 
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· 1:"WIedl:enla w- IUlmych Sze_zorach malowniczego wodo_pllodu Pi .. 

łyrtld oru ładnej drewnianej cerkiewki, uwlecznloneJ na wielu 

"j~clach p. TlIodewsza ( Dohnal.lka). Uzupełniono prowJC\1\ty w 

a kleplku wiejsklm. a p o " km marszu prze z wie~ _ kl e (owano el~ 

no zbocza Brusneao przez malownIcze połoniny no tzw. Mło.kach. .• 

Za Młakami droga prowadzi przeli'- bardzo stromy 1_ o typie p'-"" 

lO2:ezy. Powyżej t eao l_u wychodzi elę w noWy śwlot. na ktl-

rym a t oj , meJownlcze, worynJ.aml otoczone chaty przyslółk6w wsi 

Rlczlti... ~ (._ ) "Na jrodkowym all'-czycle Bru.snego (950 m) 6t_ 

nęli u czestnicy wyclećzki dopiero w południ e po pięcloaodzi ...... 

ny1'I\ mar_II'-U z ~II'-eazor. Tempo marez~ było powolne _ kutkiem 

upał\4 Na s zczycie porosłym na zboczach północnym gęstym 1_ 

eem rozpoClI'-yna się Jedria z naJorginalnlejszych wsi hucul skich 

RiC2:ka. nie ust~pujt\Ca pod wzgłędem piękności chat i Ich 0 10-

czenla przysiółkom Żabiego. Kraanolli I Hryniawy. Tut pod 

szczytem. w najbllblzym osiedlu huculskim Hrynie Stomka zago

towano obiad t urytyczny, rozkoszuJ~ się wspaniałyml widokami 

na cal" nieme..! hucl.llazczyznę., 

Marsz przez Ri czkę, kt6rej d omostwa rozsiane S" no kilku 

wy_oklch grzbietach gór s kich trwał ce.łq dobę i zakończył się 

dopiero w południe dnia następnego._ W jednym z osiedli hu

cul_ kich, wyaoko położonym pod Bukowcem, znaleziono wygod

ny noclei na alanie, rozścielonym w izbie, poprzedzony kG

lacjq z kartofli i m1ek~ .. " 

"Niedziel'" 27 alerpnia mloła być os tatnim dniem wycieczki , 

w kt6rym Jej u czeal nlcy mieli doj ść d o Żabiego._ stanęli na 

szcz ycie BukoW"ca (1060 m )._ II'-imny wicher i kropi~y d eszcz 

nie pozwolił no dłuższy· odpoczynek na tym s zczycie. Rozpo

częto schodzenie w dół, aby w godzinę półniej urzqdzić dłu:i:

azy o dpoczynek" poł<\(:zony z drugim j nladaniem Y;I przysiółku 

Śnidawka w chacie huc ul s kiej, s toJ qceJ obok baro:z.o malowni

c zej drewnianej cerkwi filialnej ._ W dalazym c i ągu węd rowano 

przez wiele godzin grzbietami. mijaj<\(: rozmaite pr:z.ysi6łki wei 

Rlczkl... Rozpoczęto .t~ wzno&3'enie alę ato&u n kowo st romym 

gr3'bletem na. najwyższe wzniesienie teao dnia Ihrec (1367 m) ... 

Zo.częła sl~ \ Krz:ywor 6wnie. _ wobec nadziei zjed zenia obiadu 

w Żablem l:~gnowa.no .. 3' obiadu pr:z.y ognisku W górach. .. W 

o kolicy nie ma jclet ek znakowa."yc h. .. Zejście z lherc:a nas-
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,t~m d o źródeł potoku Suchego, o. st~ na połoninę Smetaneczy

na,. gdzie wyału.ch~ orginalnego koncertu orkleslry ' hucuJsklei. 

aledzq.cej no. woryn.l I pocblwiano produkcję małe80 hucuła .. dOr 

~j produkcji rower, wykol'l4ny w celloścl z drewna, •• Przy 

zejściu lowa~atwo podzieliło alę na klika grup" które na wta.a

r"I\ rękę schodziły, a czę&to zjeżdżały w dół na siedzeniu po 

bardzo atromym wyrębi~ nochylonym pod k~em 45
0

• W .sIanie 

zupełnego zmęczenia zn3lętJj się uczę.tnicy wycieczki o god:t. 

15.00 w dolinie potoku Bereźnicy ",me( urz~zono zaałużorry 

odpoc,zynek. .... 

W Żabie"\ dok~ dotarli uczestnicy wędrówki wieczorem 27 

alerprUa okazello się, że Istotnie 6wczelJny premier FełlcJan 

SkładkowlilkI wzyWał \,U'Zędników pańatwowych do powrotu z url<> 

p6w, ale " t.e, wiadomoŚĆ nie popsuła już programu wycieczki" _ 

_ joak zanotował w IiI prllWozdanlu Orłowicz. 

"Poniedziałek 2S sier5!'!ia - czyt.amy na kOlejnyeh .tronach 

tego .sprawozdania _ był dniem dodatkowo pr~zynionym do 

programu. wycieczId, ze wz&1ędu na przypad~1\CY w tym dni,u 

doroczny odpuat Uapania 'W Żablem (Zaśnięcio MaIki Boskiej), , 
który jest no.Jwiększym pokazem folldoru hucuJakieao w clqgu. 

roku. W tym roku od~1 wypadł w dniu pięknej &łoneczneJ ~ 

gody, zebrell kilka łyalęcy hucułów w prZepięknych slrojoch i 

dal borwne widowiska. będ~ wspaniałym zakończeniem wyciecz

ki" Joko Jej najsJJniejliZY pod wzal~em estetycznym akord . _ .. ( ••• ) 
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"Do Wor ochty pr~ybyto o godz. 17. 1.5. Zastano tu już kom-

pletnl\ pustkę:, goście wyjec::hali skutkiem allU"mów wojennych, 

s klepy i lokale były przewaznIe pozamykane. Skutkiem wcześniej_ 

szego wyjazdu letników pocJ~ był prawie pusty, tateł Jazdo. by

ło. zupełnie wygodna._ W Stan.lsławowie wysiedli MlkołoJ z Joa

chlrnem(hucuJl ~ pełni~y na tej wycieczce rolę: tragarzy) uszczę:

śliwieni z k.i lkudziesię:ciu 'Złotych, zarobionych' podcz_ trzytygod

niowej wyciec::zki, za kt6re Mjkoł~ obiecywał sobie kupi ot upat_ 

rzon!ł. z góry chat~_" ( •• . ) 

"Tak zakończyłe się osłotnia przedwojenna wycieczka w Kor

po.ty. Nozajul:rz znaleill się uczes tnicy w miejscoch zomieszkanio 

w wirze wypadk6w przedwojennych". 

Warto przy okazji wspomnieć, te ta kolejno wędr6wko w Kor

paty Wschodnie oprócz u jawnionych wcześniej cytatami ze s pr_ 

wozdania intencji Orłowiczc, słułyła takte korekcJe wymaaań r_ 

aulamlnu GOl'. UczelOtnicy lej wycieczki zdobyli po 210 do 216 

punktów, a osiem os6b nie mniej nit 150 pkt. Orłowicz w a pr_ 

wozdaniu z aznaczył, te obliczył punkty zgodnie z podJęŁ!ł. w 
" , 

międzyczasie tj. jeazcze latem 1939 r. decyzj!ł. o - podwyższeniu 

wartości punktowej wielu tn.ldnych tras w Gorganach, gdzie już 

w 1936 r_ a załem w r ok po wprowadzeniu GOT w życie było 

116 tr-_ punktowanych. Termin 5kłlldania potwierdza'; upływał 

30 IIstope.d/lo a więc uczestnicy tej wycieczki nie zdołali już 

zaliczyć zebranych punktów, 

Noleży dodać, że cytowane tu "Sprawozdanie" pisane było 

przez Orłowi cza c zęściowo jeszcze przed wybuchem wojny, 

czyli w ci~u 29, 30, 3 1 sierpnie, a kolejne fragmenty pi . arIe 

były juli w g rudniu 1939r. 

Tradycyinym e leme ntem sprewo2.dań 2. wycieczek s ierpnio

wych były IZVII. poematy wycieczkowe lub s'l:o pki ",itlrS2.owane 

_ IOwolsta fonna kroniki towar'l:ys ki eJ I ważniejs'l:ych zd arzeń pod

czas wycieczkI. Czasami dodawane też były teksty podpieów do 

zdjąć wykonywanych w czasie wyci<lłczki. Do s prawo::r.dania z wy

cieczki sierpniowej z 1939 r. Orłowie::. dopisał wierszowany ko-o 

mentarz: 

MP.S. W tym r o ku do poem .. tu 

Brak chęci, Choć nie brak tematu. 

Kończę azc'l:erym liyczeniem, 
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By po wojennych tarapatach 

Znowu z o,dg.t westchnieniem 

Zna1eść ~lę r azem w K.e.rpotach." 

W ple'rwazq, . rocznicę oatatniej wycieczkI. Orłowicz napisał "Po_ 

mat wycieczkowy 1939 ". Zawarł w nim wielki ładunek emocji I 

wspomnień z przedwoj e nnej wycieczkI. Vtwór składa się z 500 

wersów. Pierwsza część poświęcona Jeat prze bie gowi ostatniej 

wycieczki. dn.>ga - w a zyatkim jej uczestnikom. 

Oto charakterystyczny fraament "Poematu. •• ": 

"mar. z rozpoczęto w ni"edzielę a z óstego. 
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Trasa po Huculazczyźnie wiodła ze Skoleao. 

Zwiedzono część Bieszcze.d i Gorgany Całe. ' 

Ogl~~q,c\ ze azczytów widoki wspanio.łe. 

Z6miast Doboa zank.l gdy s zczyt był zamglony, 

Piękny odpust Sp_a ujrzano w Zielonej. 

Z Le' niowa podziwiano pejzaż Czarnohory, 

Potem przepiękna Rlczka I miłe Szeszory, 

Os iedli huculskich krajobraz &łoneczny, 

Wreszcie w Żablem odpust Va plenia baj eczny. "(,_ ) 

W Peczeniżynle radio. niby uderzenie arom ... _ 

Rozpędziło połowę wycieczki do domu., 

Wnoa zq,c w nastrój pogodny, spokojny, 

Plerwazy zew wojny. 

L.ecz ostatnia óaemka idzie do żabiego.... 

Aby w Żabiem zakończyć wapaniałym finałem. 

Z barwnego huc ula kIego odpua tu Vsplenia 

N a długo pozoa tanq, przepiękne wapomnienia. 

~ Kołomyj q, bocianów krq,żyły t}'$iqee 

Vciekały prze d wojnq, w krainy aorq,ce 

Jakby czuły, że wkt6t.ce p6jdq, też w Ich ' l ady 

Zbiegów do Rumunii Iysiq,czne gromady. 

Z Korpaf pokrzepieni na duchu I ciele 

Wróciliśmy do domów, gdzie zmartwień czekało nas wicJe 

Bo już ~ naJ bUŻazy piq,1ek 

By! w o jny poczq,te k. 

Na a:łowy się waliły bomby, polem kłopoly, 



Że do życia brakło ochoty, 

T r zeba się pe.t rzoc ne. przebiegi zdarzeń 

Takie dalekie, daleki s o d marzsń. 

Trzeba się trapić, wyczekujl\C zgodnie, 

Kiedy się wybierzemy znów w Karpaly Wschodnia. 

Aby niedalske. jld była la pora 

Takle sq życzenie. Doktor a. 

(Pisane we wrzee niu 1940 r.) 

Mi sczysłe.w Orłowicz" 

Czy Orłowlcz zrezyanowoł z upr e..wionie. lurystyki podCZC0.5 o ku

pacjI ? NIe, Już 14 kwietnie.. 1940 r. podcze.s spotkonia w miesz

ke.nlu Adama I Wło.dysławy Konopczyńsklch w We. r sze.wi e (zjawili 

się u c zestnicy oste.tniej wędrówki po Ke.rpate.ch I Jan Je..roszyń

ski poke.ze.:ł prze:trocza ore.z zdjęcie.. z lej ' wycieczki podpi sane 

przez Orłowicza dowcipnymi komente..rze.mi) ze..podła decyzja. 

"Sroga zimo. dałe.. nam alę be..rdzo we znaki _ pisał Orłowicz w 

1952 r. _ toteż postanowiliśmy w kilka osób, e..by dle.. rozprosz_ 

nia czarnych myśl i. które dręczyły ,. ne..s w o kres i e o kupacji I dla 

oszczędzenia I&oble widoku nie mo.! codziennych łc..panek po uli

cach, kawic..rniac1'1t w pe..rkach I tramwe..jach, - urzqdzać każdego 

tygodnie.. w niedzielę, e.. w mi~ pogody i wolnego czasu takie 

we czwartki, przechodzki podmi ejskie". Istotnie , jak świc..dczy o 

tym zapis w k alend a r zu osobistym Orłowl cza pod de..tq 21 kwiet_ 

nie.. 1940 r. czyłomy: "Wycieczke.. do SkolImowa. Konstanci nc.., 

K....bac kichL4Uó w. Ursynowa i Słu,iewce.. (4 osoby, 16 km )". 

tylko w 1940 r. było taki ch wyc ieczek 35 z udziałem 19 osób. 

Lqcznle w lotach okupacji odbył wraz z nielicznym gronem przy_ 

jaciół 181 takich wyci eczek. 

No. pods t awie oryginalnych "Sprawozdoń" Orłowicza, 

udostępnionych" przez T a deus z a Dohnallka 

opracował TomC0.5z K owalik. 
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