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PIOTR SROKA

Mieczysława Orłowicza wędrówki
po Sudetach

Doktor Mieczysław Orłowicz to postać znana chyba każdemu polskiemu
turyście i krajoznawcy. Bywa przecież nazywany „nestorem polskiej turysty-
ki”. Urodził się 17 grudnia 1881 r. w Komarnie koło Lwowa w rodzinie nota-
riusza. Naukę gimnazjalną odbywał w Jarosławiu, Samborze i Chyrowie,
gdzie w 1899 r. zdał maturę. Studiował prawo na Uniwersytecie Stefana
Batorego we Lwowie, w Wiedniu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim.
I chociaż w tej właśnie dziedzinie doktoryzował się we Lwowie w roku 1905,
w uprawianiu zawodu prawnika nie upatrywał swojej drogi życiowej. Dlate-
go też następnym roku akademickim rozpoczął na lwowskiej uczelni studia
z zakresu historii sztuki i archeologii, które znacznie lepiej odpowiadały jego
zainteresowaniom – wędrówkom turystyczno-krajoznawczym. Uprawiał je
chętnie już od czasów gimnazjalnych. W roku 1906 założył we Lwowie
Akademicki Klub Turystyczny (AKT), którego został pierwszym prezesem.
Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej Orłowicz odbył wiele wycie-
czek, zarówno po bliższych i dalszych mu rejonach rozległej monarchii au-
stro-węgierskiej, jak i po Niemczech, Szwajcarii i Francji. W odrodzonej
Polsce czynnie zaangażował się we wspieranie rozwoju turystyki. W latach
1919-1932 stał na czele Samodzielnego Referatu dla Spraw Turystyki przy
Ministerstwie Robót Publicznych, a w latach 1932–1939 kierował referatem
w Wydziale Turystyki Ministerstwa Komunikacji. Był aktywnym członkiem
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) i Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego (PTK), a także wielu innych organizacji i zrzeszeń. Po drugiej
wojnie światowej, pomimo odmiennych realiów politycznych w Polsce, po-
wrócił do pracy w agendach państwowej administracji odpowiedzialnych za
turystykę. W latach 1945-1952 pracował w Biurze Turystyki przy Minister-
stwie Komunikacji, zaś od 1952 r. do swojej śmierci w 1959 r. był członkiem
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Komitetu do Spraw Turystyki przy Prezy-
dium Rządu oraz Komisji Krajoznawstwa
i Turystyki przy Ministerstwie Oświaty. Był
członkiem Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego (PTTK), powstałe-
go w 1950 r. w wyniku połączenia PTT
z PTK, a także posiadaczem jego Złotej Od-
znaki. Mieczysław Orłowicz zmarł 4 paź-
dziernika 1959 r. w Warszawie i został po-
chowany w Alei Zasłużonych Cmentarza
Powązkowskiego [12]. Pozostawił po sobie
wiele publikacji o charakterze krajoznaw-
czym: przewodników turystycznych i artyku-
łów w czasopismach poświęconych proble-
matyce turystyczno-krajoznawczej1. Wszy-
stkie cechuje wysoki poziom merytoryczny
i doskonała polszczyzna.

Z nazwiskiem Mieczysława Orłowicza
zetknie się też nieuchronnie sudecki turysta.

„Nestor polskiej turystyki” od roku 1973 patronuje „Głównemu Szlakowi
Sudeckiemu”, którego wytyczenia był inicjatorem [2]. Orłowicz kilkukrotnie
w swoim życiu odwiedzał Sudety. Pierwsza z tych wizyt miała miejsce
w roku 19082, kiedy to grupa członków lwowskiego AKT spędziła w Karko-
noszach trzy dni. Po latach Orłowicz nie wspominał tej wizyty zbyt dobrze.
Raziły go szczególnie rozmiary i charakter ówczesnego ruchu turystycznego
w pełni sezonu: „W dni powszednie specjalne pociągi turystyczne przyjeż-
dżały tu rzadziej, w niedziele i święta prawie co kilka minut. Jedne z nich
przyjeżdżały na końcową stację – Karpacz, drugie na inną końcową stację –
Szklarska Poręba. [...] Z każdego pociągu wysypywało się jakieś 500 lub 600
podróżnych. W rezultacie przyjeżdżało na każdą stację po 20 takich pocią-
gów, z których wysiadało w Karpaczu i w Szklarskiej Porębie po 12 tysięcy
turystów w przybliżeniu. Cała ta gromada rzucała się na Karkonosze, pro-
jektując do wieczora zrobić długą grzbietową wędrówkę z Karpacza do
Szklarskiej Poręby, lub ze Szklarskiej Poręby do Karpacza w zależności od

                                                          
1 Publikował głównie w takich wydawnictwach, jak: „Pamiętniki Towarzystwa Tatrzańskiego”,

„Wierchy”, „Taternik”, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego”, „Ziemia”.
2 T. Przerwa [13] twierdzi, że M. Orłowicz był w Sudetach już w roku 1902. Nie znajduje to

jednak potwierdzenia we wspomnieniach samego Orłowicza [10], który opisując swoją wy-
prawę w Sudety w 1946 r. wyraźnie zaznaczył, że po raz pierwszy odwiedził to pasmo górskie
38 lat wcześniej.

Ryc. 1. Mieczysław Orłowicz.
Źródło: [7].
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miejsca przybycia. Wędrówka ta prowadziła grzbietem od Śnieżki do Szrenicy
i odwrotnie – od Szrenicy do Śnieżki” [7].

Orłowicz surowo oceniał obyczaje karkonoskich turystów. Śmieszyły go
tyrolskie stroje, które niektórzy berlińscy czy drezdeńscy wędrowcy przy-
wdziewali na okoliczność górskiej wędrówki. Tym się jednak różnili od
mieszkańców Tyrolu, że, w obawie przed górskim chłodem, chronili kolana
kalesonami, które szybko się brudziły i sprawiały mało estetyczne wrażenie.
Rozmiarowi i charakterowi sudeckiego ruchu turystycznego odpowiadał
ówczesny stan rozwoju infrastruktury turystycznej. A przyzwyczajonego do
wówczas jeszcze pustych szlaków tatrzańskich polskiego wędrowca zagęsz-
czenie schronisk turystycznych w Karkonoszach wyraźnie raziło. Podobnie
jak fakt, że w każdym z nich tłumy konsumowały parówki z musztardą lub
gulasz suto zakrapiany piwem. Objedzeni i „podchmieleni” niemieccy tury-
ści, dopingowani przez tabliczki oznajmiające, ile czasu potrzeba na dotarcie
do „najbliższego pilznera”, wędrowali przez góry ze śpiewem na ustach,
który jednak Orłowiczowi przypominał dźwięk wydawany przez „zarzynane

bawoły” [7].
Karkonoskim turystom przygry-

wali też rozstawieni co pewien czas
kataryniarze, przy których czasem
swoimi umiejętnościami tanecznymi
popisywały się małpy. Inną zoolo-
gicznym urozmaiceniem wędrówek,
które irytowała Orłowicza, były białe
myszy lub papugi ciągnące losy zako-
chanym. Żadna z atrakcji, jak zano-
tował Orłowicz, nie była jednak za
darmo. Przyjemność obejrzenia wo-
dospadu Łaby kosztowała 10 fenigów.
Dopiero gdy zebrała się większa gru-
pa chętnych, na 3 minuty otwierano
specjalną zaporę spiętrzającą wodę.
Podobnie rzecz się miała w przypadku
wodospadów Szklarki czy Kamień-
czyka. Wszystko to sprawiło, że Or-
łowiczowi i jego kompanom Karko-
nosze nie przypadły do gustu. Tamtej-
szą turystykę postrzegali jako „fili-
sterską”, natomiast samo pasmo w ich
opinii nie wytrzymywało porównania
z Karpatami Wschodnimi [7]. Lektura

Ryc. 2. Harmonista przygrywający tu-
rystom pod Śnieżką. Okres międzywo-
jenny. Pocztówka ze zbiorów T. Du-
dziaka.
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wspomnień Orłowicza z karkonoskiej wyprawy w roku 1908 uderza ostro-
ścią, być może nie do końca sprawiedliwej, krytyki zastanych tam turystycz-
nych realiów. Trzeba jednak pamiętać, że – jak słusznie zauważył Tomasz
Przerwa – doszło tutaj do nieporozumienia, wynikającego ze zderzenia
dwóch stadiów rozwoju turystyki [13]. Orłowicz, znający ówczesne tatrzań-
skie (czy szerzej – karpackie) oblicze elitarnego w swym zasięgu ruchu tury-
stycznego, był wyraźnie zdegustowany masową turystyką w Sudetach. Cie-
kawe, czy miał świadomość, że prędzej czy później ta masowość, wraz ze
wszystkimi jej negatywnymi konsekwencjami, nieuchronnie zawita też
w Tatry?

Po raz drugi Mieczysław Orłowicz gościł w Sudetach w roku 1926. Był
wówczas członkiem delegacji rządowej, która omawiała w Pradze przepisy
wykonawcze do polsko-czechosłowackiej konwencji turystycznej. Korzysta-
jąc ze sposobności, samodzielnie wybrał się w Sudety, zwiedzając położone
po czechosłowackiej stronie pasmo Jesioników i Skalne Miasto w Górach
Stołowych oraz ponownie całe Karkonosze. Wrażenia z tej wędrówki miał
Orłowicz podobne, jak 18 lat wcześniej: „Raziła zbytnia ilość turystów, nad-
mierna ilość inwestycyj [pisownia oryginalna – P.S.] turystycznych, muzyka
katarynek i krzyki rozmaitego rodzaju handlarzy na samym grzbiecie.
W olbrzymich restauracjach i schroniskach, zadymionych do niemożliwości
przez palaczy grubych cygar, strumieniami lał się po jednej stronie Pilzner,
po drugiej ciemne bawarskie piwo. Dla wielu turystów było ono większą
atrakcją niż wędrówka po szczytach i chodzili oni od Pilznera do Löwenbräu,
i odwrotnie, mając restaurację na grzbiecie po obydwóch stronach granicy,
niemal co 15 minut” [10]. Pomimo ilości i rozmiarów schronisk, szczególnie
w soboty i niedziele brakowało w nich miejsc, a każdy taki obiekt był
w opinii Orłowicza „złotym interesem” dla właściciela czy dzierżawcy. Pod-
stawową różnicą względem roku 1908, jaką dostrzegł Orłowicz, były czeskie
schroniska, należące do Klubu Czechosłowackich Turystów bądź towarzy-
stwa „Sokół”. Nie były one jednak w stanie wpłynąć na narodowościowy
charakter tamtejszego ruchu turystycznego, w którym – jak oceniał – wciąż
w 90 % partycypowali Niemcy. Czesi zaś konsekwentnie unikać mieli schro-
nisk niemieckich3. Co ciekawe, pomimo nie najlepszych relacji niemiecko-
czechosłowackich, nie było żadnych problemów z przekraczaniem granicy,
podobnie zresztą jak swobodnie można było przekraczać granicę pomiędzy
Cesarstwem Niemieckim a c.k. Austro-Węgrami przed I wojną światową.
Niemal w ogóle nie zauważył też Orłowicz posterunków granicznych, ani
niemieckich, ani czechosłowackich [10].

                                                          
3 O relacjach pomiędzy turystami niemieckimi a czeskimi na obszarze Sudetów Wschodnich

pisał m.in. M. Dziedzic [3].
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Jak wyraźnie kontrastuje to z realiami po II wojnie światowej, można do-
strzec czytając relację Orłowicza z wycieczki w Sudety o równo 20 lat póź-
niejszej. Wskrzeszając sięgającą roku 1928 ideę tzw. wycieczek sierpnio-
wych, które co roku odbywał on wraz z grupka swoich przyjaciół i znajo-
mych, zdecydował się nieco ponad rok po zakończeniu wojny wyruszyć na
„dziki zachód”, w Sudety. Przy ówczesnej – dalekiej od normalności i stabi-
lizacji – sytuacji na ziemiach zachodnich, pladze szabru i trudnościach ko-
munikacyjnych, pomysł takiej wyprawy mógł wydawać się szalony. Ponie-
waż nie było polskich map i przewodników dla tego terenu, Orłowicz zakupił
(znacznie przepłacając) wydawnictwa niemieckie pochodzące jeszcze sprzed
I wojny światowej. Aby oszczędzić całej grupie nieprzyjemności, udało mu
się także wyjednać w Ministerstwie Obrony Narodowej specjalną przepustkę
pozwalającą na poruszanie się w strefie nadgranicznej [5].

Wycieczka rozpoczęła się 4 sierpnia w Głuchołazach, skąd jej uczestnicy
udali się na Biskupią Kopę. Pierwszy nocleg miał miejsce w położonym pod
szczytem schronisku Oddziału Górnośląskiego PTT w Katowicach, które
Orłowicz określił jako „miłe” i „czyste” [10]. Oficjalne powojenne otwarcie
tego obiektu nastąpiło jednak dopiero 22 września 1946 roku [11]. Po wizy-
cie w Górach Opawskich grupa zwiedziła Paczków i Bardo, aby trzeciego
dnia wyprawy dotrzeć przez Ostrą Górę do Kłodzka. Kolejne pięć dni wy-
prawy przypadły na zwiedzanie najbardziej atrakcyjnych zakątków ziemi
kłodzkiej z jej stolicą, tamtejszymi uzdrowiskami i pasmami górskimi na
czele. Jak zanotował Orłowicz, dość dużą frekwencją wczasowiczów i kura-
cjuszy cieszyła się już wówczas Polanica Zdrój, dlatego były tam problemy
ze znalezieniem noclegu. Zaś inny kurort kłodzki, Międzygórze, był wów-
czas w większej części zajęty przez obóz młodzieżowy socjalistycznej Orga-
nizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR),
w którym jednak turyści zostali gościnnie przyjęci. Położone powyżej Mię-
dzygórza schronisko „Pod Śnieżnikiem”, kompletnie wyszabrowane i zdewa-
stowane, latem 1946 r. znajdowało się w remoncie4. Za to położone po cze-
skiej stronie szczytu schronisko, przedwojenne Lichtensteinbaude, było
czynne, a co więcej, cieszyło się bardzo dużym powodzeniem udających się
na Śnieżnik i do źródeł Morawy turystów czechosłowackich. Orłowiczowi
zdecydowanie nie przypadła do gustu wieża widokowa na szczycie Śnieżni-
ka, w przeciwieństwie do rozciągającego się zeń widoku [10].

Kolejne dni wycieczki wypełnione zostały wędrówkami po Górach So-
wich, Wałbrzyskich i Kaczawskich (wówczas zwanych Kocabsko-Bobraw-
skimi) oraz zwiedzaniem Wałbrzycha i jego okolic, Bolkowa i Kamiennej
Góry. W dniu 15 sierpnia grupa dotarła do Jeleniej Góry, skąd, po noclegu

                                                          
4 Jego otwarcie nastąpiło dopiero latem 1948 r. [6]
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w tamtejszym hotelu turystycznym PTT, wyruszyła w Góry Izerskie. Tam
spotkała ich niemiła przygoda. Wojska Ochrony Pogranicza zatrzymały część
grupy, która odłączyła się od Orłowicza z zamiarem zdobycia dodatkowego
szczytu. Zostali oni zwolnieni dopiero po jego interwencji. Po zwiedzeniu
polskiej części Górnych Łużyc, grupa Orłowicza zawitała w Karkonosze, na
które przeznaczyła trzy ostatnie dni wyprawy, zakończonej w Jeleniej Górze
26 sierpnia 1946 r. W Karkonoszach turyści Orłowicza nocowali w schroni-
sku pod Szrenicą, które wówczas, choć otwarte przez Dolnośląski Oddział
PTT, nie było jeszcze zagospodarowane i zaopatrzone, w przeciwieństwie do
„Samotni” – miejsca drugiego karkonoskiego noclegu [10].

Podsumowując swoją przeszło trzytygodniową wędrówkę po Sudetach
Mieczysław Orłowicz zwracał uwagę przede wszystkim na różnorodność
poszczególnych pasm sudeckich i bogactwo kulturowe regionu. Przypadły
mu do gustu zwłaszcza takie miejsca, jak Świdnica, Paczków, Krzeszów czy
Międzygórze, a wśród pasm górskich Karkonosze i Góry Stołowe (zwane
wówczas Hejszowiną) oraz podsudeckie sztuczne zbiorniki wodne. I chociaż,
jak zauważył, większość schronisk turystycznych było wówczas pustych
i kompletnie wyszabrowanych, a uprawiania turystyki nie ułatwiały surowe
przepisy graniczne oraz brak map i przewodników, gorąco zachęcał Orłowicz
na łamach „Wierchów” członków PTT do odkrywania Sudetów dla polskiej
turystyki [10].

Sam wybrał się tam ponownie niemal dokładnie rok później, kolejną
„wycieczkę sierpniową” rozpoczynając ją 5 sierpnia 1947 r. we Wrocławiu.
Jej trasa prowadziła przez Masyw Ślęży, okolice Paczkowa i Otmuchowa,
Wzgórza Niemczańskie, Góry Sowie, Wałbrzyskie, Rudawy Janowickie
(wówczas jeszcze Góry Kamiennogórskie), Góry Sokole, Masyw Śnieżnika,
Góry Orlickie i Stołowe. Podstawowym problemem, z jakim zmagali się
Orłowicz i jego kompania podczas sudeckiej wędrówki latem 1947 r., było
fatalne zaopatrzenie sklepów, restauracji i schronisk w najpotrzebniejsze
artykuły żywnościowe. Nie brakowało tylko śledzi i piwa, tak że te dwa
składniki, uzupełniane lodami, stanowiły podstawę wyżywienia wycieczko-
wiczów w ciągu trzytygodniowej wędrówki. Inne problemy, na jakie napo-
tkali dzielni turyści Orłowicza, to ogromny tłok w środkach publicznej ko-
munikacji, a także nieszczęsna strefa graniczna. Na wejście na Śnieżkę uzy-
skali tylko ustne zezwolenie wopistów, i to dopiero po usilnych prośbach. Za
to Śnieżnik okazał się latem 1947 r. całkowicie zamknięty dla ruchu tury-
stycznego, a u jego podnóża, w Międzygórzu, kwitł proceder szabru willi
i pensjonatów – w przeciwieństwie do granicy polsko-czechosłowackiej –
niepilnowanych. Standard noclegów na trasie był bardzo różny. Od niemoż-
liwie zapluskwionego hotelu na rynku w Nowej Rudzie po bardzo wygodne
miejsca w „Samotni”. Trzeba podkreślić, że to ostatnie schronisko cieszyło
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się w okresie powojennym (i cieszy się także dziś) doskonałą opinią tury-
stów [4]. W 1947 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba czynnych
i zagospodarowanych schronisk turystycznych w Sudetach znacznie wzro-
sła. Zwłaszcza mile zaskoczony był Orłowicz schroniskiem na Śnieżce, pro-
wadzonym przez znanego mu z czasów lwowskich restauratora Drońskiego,
w którym ceny smacznych i obfitych posiłków, mimo że podawanych ponad
1600 m n.p.m., nie odbiegały wcale od warszawskich. W ogóle podsumo-
wując tę wycieczkę Orłowicz konstatował, że jej dzienny koszt okazał się
znacznie niższy niż pobyt w pensjonacie w Zakopanem, co traktował jako
jeszcze jeden argument za upowszechnieniem turystyki na ziemiach zachod-
nich [5].

Podczas wycieczki w 1947 r. Orłowicz wziął udział w otwarciu i poświę-
ceniu schroniska na Chełmcu, które później otrzymało jego imię. Sam tak
wspominał tę uroczystość: „[...] szliśmy szybko od przystanku tramwajowego
w Białym Kamieniu, aby zdążyć na szczyt na mszę polową, zapowiedzianą na
godzinę 11-tą w związku ze świętem gór i poświęceniem schroniska na szczy-
cie. Spodziewaliśmy się tłumów gości w tym dniu na szczycie, jednakże za-
wiedliśmy się, gdyż udział był stosunkowo nieliczny, około 100 osób, inni
przestraszyli się widocznie grożącego deszczu. Uroczystość była wyjątkowo
źle zaaranżowana, gdyż do mszy przy ołtarzu na szczycie zapomniano świec,
a do poświęcenia wody święconej, wobec czego święcono schronisko wódką.
Przemówień nie było żadnych. [...] Pewną niespodzianka dla bywalców
wschodniokarpackich był fakt, że jako gospodarza tak osobliwie poświęcone-
go schroniska na Chełmcu poznaliśmy dawnego dzierżawcę schroniska na
Chomiaku5” [5].

Wycieczka w Sudety w 1947 r. miała także dla samego Orłowicza wy-
miar czysto praktyczny. Był on bowiem przewodniczącym utworzonej w tym
samym roku Komisji Imiennictwa Górskiego przy Zarządzie Głównym PTT,
której zadaniem było opracowanie polskich nazw dla obiektów geograficz-
nych w Sudetach [8]. Ponowne dokładne przejście tego pasma mogło więc
Orłowiczowi tę pracę ułatwić. Jego pionierskie wyprawy w Sudety były
także ważne dla tamtejszych działaczy turystycznych, którzy mieli okazję
uczyć się przewodnictwa od chyba najlepszego wówczas specjalisty [6].
W latach czterdziestych Mieczysław Orłowicz gościł także często w Sude-
tach jako uczestnik licznych konferencji i szkoleń poświęconych turystyce na
Dolnym Śląsku. Większość z nich, obok części merytorycznej, składała się
także z wycieczek „w teren”, jak na przykład kurs referentów turystycznych
w Szklarskiej Porębie w maju 1947 r., któremu „nestor polskiej turystyki”

                                                          
5 Szczyt położony w południowej części Gorganów (obecnie na Ukrainie, przed 1939 r. w grani-

cach Polski).
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przewodniczył [14]. Plonem ówczesnego zainteresowania Orłowicza Sude-
tami była poświęcona im książka, wydana w serii PTK „Piękno Polski”
w 1949 r., nie wolna jednak od właściwego tamtym czasom przesycenia
propagandowego6. Można ją także uznać za pewnego rodzaju podsumowanie
wszystkich dotychczasowych wysiłków Orłowicza na rzecz popularyzacji
turystycznych walorów ziem zachodnich, a zwłaszcza Sudetów [15].

W tym samym 1949 r., kiedy ukazała się wspomniana powyżej książka,
pomiędzy 7 a 28 sierpnia Orłowicz wraz z uczestnikami kolejnej letniej wy-
cieczki po raz trzeci po wojnie zawitał w Sudety. Trasa obejmowała ziemię
kłodzką, Góry Sowie i Wałbrzyskie, a także Pogórze Sudeckie i Karkonosze
wraz z Izerami [16]. Jeszcze bardziej niż dwa lata wcześniej dały się wę-
drowcom we znaki problemy z zakupem żywności. Jak wspominał Orłowicz,
rano na lądeckim rynku „W owocarni nie było owoców, w mleczarniach mle-
ka ani sera, w sklepach spożywczych niczego jadalnego” [5]. Słynna „bitwa
o handel” zmiotła już niedobitki „prywaciarzy” z rynku, a upaństwowiony
aparat handlu nie był w stanie zapewnić wystarczającego zaopatrzenia,
zwłaszcza w miejscowościach uzdrowiskowych i wypoczynkowych. Rów-
nież noclegi latem 1949 r. nie były nadto wykwintne i przeważnie wypada-
ły... w stodole na sianie. Tradycyjnie także grupa nie uniknęła nieprzyjem-
nych spotkań z WOP, które tym razem miało miejsce w Mieroszowie. Wśród
atrakcji krajoznawczych zwrócił uwagę Orłowicz na Trójmorski Wierch, któ-
rego taką właśnie nazwę sam zaproponował, a także Włodzicką Górę, dziś
niemal całkiem już zapomnianą. Widok rozciągający się ze stojącej tam mu-
rowanej wieży widokowej (dziś w ruinie) uznał Orłowicz za jeden z najpięk-
niejszych w Sudetach.

Różne były losy sudeckich schronisk turystycznych w końcu lat czter-
dziestych. Obiekt na Przełęczy Spalonej niedostępny był dla turystów – gru-
pa Orłowicza nocowała tam w stodole7. Dawne schronisko Siebenkür-
fürstenbaude na Przeł. Walimskiej zdążyło już zamienić się w „niezamiesz-
kaną ruderę bez drzwi i okien”, a „Andrzejówka” służyła jako dom wypo-

                                                          
6 Orłowicz pisał tam m.in.: „Na skutek wielkich przemian dziejowych po drugiej wojnie świato-

wej powróciły do Polski prastare ziemie sudeckie, pełne polskich pamiątek z czasów piastow-
skich. Przyniosły swej Macierzy w dani piękno swoich krain, bogate złoża mineralne, zasobny
ośrodek przemysłowo-węglowy w Wałbrzychu, dobrze zagospodarowane miasta i wsie, liczne
uzdrowiska, dobre tereny sportowe i ośrodki turystyczne. Dziś z dobrodziejstw tych korzystają
szerokie rzesze robotników, chłopów i inteligencji pracującej, dla których stanęły otworem
pięknie urządzone domy wypoczynkowe, domy zdrojowe, schroniska, sanatoria” [9].

7 Dawne schronisko Brandbaude na Przełęczy Spalona, należące przed wojną do Kłodzkiego
Towarzystwa Górskiego (GGV), zostało oddane w użytkowanie PTTK decyzją Prezydium
Gminnej Rady Narodowej w Starej Bystrzycy z dnia 22 XII 1951 r., zatwierdzonej następnie
przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej [1]. Wcześniej, pomię-
dzy 1945 a 1951 r., mieścił się tam prawdopodobnie ośrodek wypoczynkowy.
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czynkowy dla dziewcząt z Łodzi. O zamieraniu tradycyjnego ruchu tury-
stycznego w końcu lat czterdziestych (na co wpływały przede wszystkim
drakońskie przepisy graniczne) świadczy to, że Orłowicz i jego kompani idąc
w pełnym ekwipunku z plecakami przez Lądek Zdrój wzbudzali nie lada
sensację... [5].

Amatorzy sierpniowych wypraw turystycznych Mieczysława Orłowicza
z samym „nestorem” na czele zawitali w Sudety ponowne po upływie 5 lat,
w sierpniu 1954 r. Tym razem jednak tylko część trzytygodniowych wojaży
przypadła na Dolny Śląsk, bowiem tydzień przeznaczyli wycieczkowicze na
Tatry. Tym niemniej zdążono zobaczyć najbardziej atrakcyjne zakątki sudec-
kie. Cennym spostrzeżeniem poczynionym przez Orłowicza było stwierdze-
nie, że w pełni sezonu letniego 1954 r. tłok panował tylko na szczytach
Szczelińca i Śnieżki oraz na zamku Chojnik. Pozostałe szlaki świeciły pustką
[5]. W apogeum polskiego stalinizmu ruch turystyczny w Sudetach powrócił
więc do swojej formy sprzed powstania masowej turystyki w XIX wieku,
kiedy to właśnie te trzy miejsca uważane były za najbardziej atrakcyjne
i godne trudów wędrówki. Jedyną chyba pozytywną stroną tej sytuacji był
fakt, że w schroniskach sudeckich – w przeciwieństwie do tatrzańskich –
można było znaleźć bez większych problemów nocleg. Czas poznawania
Sudetów i autentycznej mody na ich zwiedzanie, co miało miejsce w latach

Ryc. 3. Równia pod Śnieżką i Śnieżka (druga połowa lat czterdziestych).
Pocztówka ze zbiorów P. Sroki.
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tuż powojennych8, zdecydowanie już się skończył. Przyczyniły się do tego
obostrzenia graniczne i propagowana forma masowej turystyki.

Kolejna, niestety już ostatnia „wycieczka sierpniowa” Mieczysława Or-
łowicza, której celem były Sudety, odbyła się w zmienionych już realiach
politycznych, trzy lata po październikowym przełomie 1956 r. Po zwiedzeniu
Wrocławia (2 sierpnia 1959) i przejściu Masywu Ślęży, Gór Wałbrzyskich
i Sowich grupa Orłowicza zawitała do Kłodzka, gdzie w tamtejszym domu
wycieczkowym PTTK „Pod Czarnym Niedźwiedziem” (ryc. 4) urządziła
sobie bazę wypadową, z której wyruszała poznawać kolejne atrakcje kłodz-
czyzny.

W dniu 16 sierpnia wycieczkowicze udali się pociągiem do Jeleniej Góry,
skąd zwiedzili jej okolice, Karkonosze i skrawek Górnych Łużyc. Tym, na co
zwracał uwagę Orłowicz podczas swojej ostatniej wędrówki po Sudetach, był
fatalny stan tamtejszych zabytków i miasteczek, do jakiego doprowadziły
powojenne zaniedbania. Realia turystyczne też nie wyglądały najlepiej. Przy-

kładem niech będzie schronisko „Pod
Śnieżnikiem”, gdzie „wrzaskliwi pijacy
ze Śląska hałasują do godziny 3 rano,
marna kolacja, marny nocleg, jajeczni-
ca z dwóch jajek 12 zł” [5]. Siedemdzie-
sięcioośmioletni Orłowicz nie był już
w stanie podołać wszystkim trudom
wędrówki, często rezygnował z niektó-
rych punktów programu. Półtora mie-
siąca po powrocie z Sudetów zmarł
w warszawskim szpitalu.

Człowiek, który całe swoje życie
poświęcił turystyce, był też wielce za-
służony dla „oswajania” Sudetów po II
wojnie światowej. Nie można przecież
zapominać, że w 1945 r. góry te były
całkowicie nam obce i zupełnie od-
mienne pod względem filozofii ich tu-
rystycznego wykorzystania od tego, do
czego przywykli wcześniej polscy tury-
ści w Karpatach czy nawet Beskidach.
Ta odmienność raziła także samego Or-
łowicza podczas jego pobytów w Sude-
tach w 1908 i 1926 roku. Gdy decyzją

                                                          
8 Szerzej na ten temat zobacz [15].

Ryc. 4. Dom Wycieczkowy PTTK
„Pod Czarnym Niedźwiedziem”

(I połowa lat pięćdziesiątych). Pocz-
tówka ze zbiorów P. Sroki.
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mocarstw obszar ten przypadł Polsce, Orłowicz z całą swoją pasją i kompe-
tencją przystąpił do jego popularyzacji wśród polskich turystów i w polskim
społeczeństwie. Niestety, ograniczenia systemowe nałożone na pewną, wła-
ściwą chyba Polakom niegospodarność, przyczyniły się do daleko idącej
degradacji turystycznego potencjału Sudetów. I tak o ile w okresie przedwo-
jennym Orłowicza uderzał przesyt zagospodarowania tego obszaru i masowo
- „filisterski” charakter samego ruchu turystycznego, to z jego uwag spisy-
wanych podczas powojennych wędrówek wyłania się radykalnie odmienny,
ale bez wątpienia bardziej zatrważający obraz niszczenia przedwojennej
infrastruktury turystycznej.

Literatura
[1] Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim,

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bystrzycy Kłodzkiej, sygn. 622,
Załącznik Nr 12 do protokółu Nr XXXII/52 z posiedzenia PPRN z 5 VIII
1952, k. 172.

[2] DUDZIAK T., POTOCKI J., Rozwój sieci szlaków turystycznych w Sudetach,
„Śląski Labirynt Krajoznawczy” 1995, s. 101–118.

[3] DZIEDZIC M., Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie 1881–1945,
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2006.

[4] JUNGOWSKA E., KOREYWO M., Schronisko, w którym turysta czuje się jak
w domu, „Turysta” 1955, nr 8, s. 18.

[5] KOWALIK T., Wycieczki sierpniowe Mieczysława Orłowicza, Wydawnictwo
PTTK „Kraj”, Kraków 1989.

[6] KULCZYCKI Z., Kłodzkie początki turystyczne, „Wierchy” 1975 (wyd.
1976), s. 177–184.

[7] ORŁOWICZ M., Moje wspomnienia turystyczne, Ossolineum, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1970.

[8] ORŁOWICZ M., Polska Nomenklatura Sudetów, „Wierchy” 1949, s. 212–215.
[9] ORŁOWICZ M., Sudety, Nasza Księgarnia, Warszawa 1949.

[10] ORŁOWICZ M., 640 km pieszo przez Sudety, „Wierchy” 1947, s. 39–56.
[11] Otwarcie schroniska na Biskupiej Kopie, „Dziennik Zachodni”, nr 268 z 29 IX

1946, s. 5.
[12] Polski Słownik Biograficzny, T. XXIV, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–

Kraków–Gdańsk 1979.
[13] PRZERWA T., Wędrówka po Sudetach, „Gajt”, Wrocław 2005.
[14] Przeszkolenie referentów turystycznych na Dolnym Śląsku, „Dziennik Za-

chodni”, nr 133 z 17 V 1947, s. 5.
[15] SROKA P., „Zwiedzajmy Ziemie Odzyskane!” Propaganda turystyki i turysty-

ka w propagandzie ziem zachodnich lat 1945–1948 ze szczególnym uwzględ-
nieniem regionu sudeckiego, [w:] KULAK T. (red.), Od Napoleona do Stalina.
Studia z dziejów XIX i XX w., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 233–250.

[16] Wycieczki Dra Orłowicza w Beskidy i Sudety, „Wierchy” 1949, s. 237–238.




