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HISTORIA

NARCIARSTWA

Wiad{)lffioSClihistoryczne, dotyczace .rozwoju naTcianstwa, sa
dosc skape. Dotychczasowe badania i odk.rycia tpOzwalaja !przypuszczac, ze juz przed 5 tysiacami lat uzywano nart do celów
komunikacyjnych.
Wedlug Finów Sireliusa d Okkoli narty .powstaly z karpli
(butów snieznych). Oto wywód tych badaczy:
"J ezeli ulozymy w rzedzie wedlu g ksztaltów wschodniosyberyjskie li !pólnocno-amerykan.sikie koople, zauwazymy, ze sa
one :na jednym '1roncu zaokraglone, w srodku nieco wezsze,
drugi natomiast koniec zakonczony maja podobnie jak obecne
narty. Wiazanie i podstawa, czyli srodek tego przyrzadu, sporzadzone sa z rzemieni lub z;galazek wierzbowych. Z chwila gdy
wy>konano karple z gladkorwlosej skóry, TIiJ. foki, zauwarrono
poslizg :podczas chodzenia, totez tego rodzaju obuw1ie uwaq;a:ne
bylo za najbardziej :praktyczne ,przez mieszkanców Pólnocy".
Tak wiec karple przemienily sie w na.rty posllizgorwe. W.schodnio-sy>beryjscy Giljacy, uzywajacy do dzis dnia zamiast !POwiazanych .galazek wierzbowych deski modrzewiowej, podbijaja
ia skóra fokowa. Brzez zastosowanie deski w kaTpiach latwiej
bylo na nich utrzymac równorwage.
Wedlu g wspomndanych badaczy w historii tpOwstawania naTt
mozna odróznic trzy glówne etapy:
W pierwszym etapie narty przY1I>ominalybardzo kaI'iple, byly
krótkie, .szeroilcie, ndeforemne, bez podstawy i wglebienia :na
noge. Ten ty>p nart stworzvly ludy pólnocno-azjatycikie. Niektóre z nich uzy.waja je w tej formie jeszcze do dnia dzisiejszego.
W drugim staruum narty staly sie dluzsze, wezsze -i otrzymaly lepszy krój, wskutek czego zyskaly na [>OSlizgu,umozliwiajac normaJ.ny bieg. Porwstala tez prymitywna nie wzndesiona
jeszcze podstawa !pod nogi. Braklo jednak jeszcze uchwytu dla
Ibuta. Rozwój tego stadium nastapil wedlug wszeLkiego prawdopod~bienstwa u ludów zamieszkujacych pólnocna Rosje Otrail
u ludów finsko-ugryjSikich.
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l. Karple ookragle, chroniace
tyl,ko przed zapadaniem
w sniegu. 2. Karple
ksztaltu owalnego
usztywnione
deseczka.
3. Kample podbite
deszczulka
o ksztalcie obecnej narty, sluzace do posuwania
sie po sniegu.

Trzecie !Stadium bylo okresem pelnego rozwoju nart, których
budowa otrzymala
osta'tnie formy. Podstawe
na noge uniesiono.
a dla ,r:z;emienia napaloowe,go.
wiazania
'Przewiercono
dziur~
w 'Punkcie
równowagi
na'l'ty, miedzy 'Powierzchnia
slizgowa
i podstawa
nogi.
Narty staly sie wezsze i dluzsze,
problem
ich lekkosci i równowagi
rozwiazano.
P,owyzsze
twierozenda
opieraja
sIe na anaLizie odkrytych
w o.statnim stuleciu ry.sunków w kamieniu
i na wczesniejszych
lub \pózniejszych
wy.kopaliskach
z pokladów
torfow,}lch w krajach pólnocno-eum,pej-skich.
Do badan posluzyly równiez rydny,
staro-nordyckie
'P~smo obru,..]WWl!, podania
,i legendy, a takze
wczesno.historycmle
dokumenty.
DI1I\(, te 1)()~w./I'la.ia do.SC dokladnie rOZiPoznac, .laik przebiega I l'O;f,wój nUl'da,rslctego. SlPrzetu.
Zadziwiajace
jest, jak pieczolowil'i('
wyi~ol1'y\Vane byly te przedmioty.
PO\~zukiwania wykazaly,
ze na.lW('I,rinll'.I nn nartach
jezdziU
I"jnowie, nazywajac
je "suksi". WYl1ld('~h'n,I,' nal't prz)'1piSJUje sie
ludom finsko-ugryjs~,
jednak
\V1'dluJ.: Sr.weda
Wiklunga
lIh'l'wsze narty przyszly z Chin l Kol" I

Kamien runiczny

.

Celem prosty.ch, skóra o.bciagnietych desek bylo. ulatwianie
z;ma iko.munntkaoji miedzy osiedlami. Sluzyly tez one jako. srodek pomocniczy na 'Polowaniu a nawet 'Podczas zimowych wypraw wojennych. Pózniej za,czeto jezdzic na gl.a<1kichdeskach.
Wedlug wszystkich bada'czy narty wynalezione byly jako
sprzet uzytkowy, ,pózniej dQ'Piero zastosowano je dla roorywki.
a w koncu do cwiczen SlPortowych. Narty uzywano najwiecej
w krajach, w których snieg lezal przez wiele miesiecy w roku
gruba warstwa, a wiec w pierwszym rzedzie w pln. Rosji, Fin5

landii, Szwecji, Norwegii. Pobwierdzaja to wykopaliska bagienne. W Ameryce Pólnocnej, w Kanadzae i na Labradorze u Indian
"Kenenotu" spotykamy równIez indianskie :narty, a raczej l'akiety sniezne, które powstaly prawdopodobnie
,pod WlPlywem
azjatycl{Jjm.
Pózny rozwój narciarstwa w EurOlPie nalezy iPrzroiJSac chrzescijanstwu, iktóre bylo przec.iwne wszelkim cwiczeniom cielesnym. Przesz.koda byl równiez lek IPrzed górami, .utrzymujacy
sie w "starym swiecie" do XVIII stulecia.
Obok nart nalezy wspomniec o tzw. ;,andorze", który byl kawalkiem drewna obciagnietym skóra z sierscia i sluzyl do odbijania 5ie. Umocowany do lewej nogi przySipieszal !poruszanie.
Az do 1800 l"oku nawet zolnierze norwescy byli zaopatrze.n.i
w ten przyrzad.
.
W nO'Wszych czasach jewzono na na'rtach tylko na pólnocy,
gdzie ,stam.owily one srooek 'IQkomocj'i nIezbedny dla wiesniaków, mysliwych i zolnierzy. U ludów ska.ndY'nawskich znalezc
mozna zródla historyczne, stwierdzajace
uzywanie nart juz
w X wieku naszej ery: Norwe.gO'Wie!przejeli narty 00 Laponczyków. W Szwecji, gdzie narty .pojawJly sie prawie w tym samyJl'Il
czasie co w Norwegii, narciarstwo rozwijalo sie troche wolnIej.
Norwegia., majac wiecej górskich wsi niz Szwecja, wydala wiecej narciarzy. W Szwecji narty byly znane i uzywane wylacznie w lpÓlnoDnych okolicach.
Narciarstwo ja'ko &port o uregulowanych
zasadach wY'SzlQ
z Norwegii. Najwczesniejsza wiadomosc o narciaJrstwie w srodkowej Euro:p.ie IPOchodzi z Alp, gdzie uprawiano je juz od
XVII stulecia. Do pózniejszego rozpowszechnienia narciarstwa
w tej czesci EurolPY ,Pl'Zyczynili sie Norwegowie, jako wyszkoleni dnstrutktorzy i zawodnicy. Opuszcza,jac swa ojczyzne krzewili oni znajomosc nal'(~ia,rstwa w wielu innych krajach. Do
rozwoju narciarstwa
przyczynily sie tez zawody urzadzane
w IpOszczegCJlnych krajach. Nawet kraje sródziemnomocskie
zaczely uprawiac ten SIpOrt.W ten SIpOsóbsport narciarski zawedrowal do Ameryki, Australid, Nowej Zelandii, a takze do
AfrY'ki i Azji (JalpOnia), chociaz nie przyjal 'sie tam tak silnie,
Po z8!konczenIu drugiej wojny swiatowej stal sie natomiast bardzo P<JIPulamy w Ka<lifornid.
Od roku 1924, tj. od pierwszej olimpiady w Chamonix, rozpoczal sie w na:rciarstwie nieustajacy wysci,g o palme Ipdel"wszenstwa.
Narty zyskaly tez w tym czasie zastosowanie przy organizacja wy:praw i ekse,pdycji wysylanych w celach odkrywczych
oraz badawczych do krajów pokrytych
wiecznym sniegiem.
6

II

Ulatwdaly równiez naukowa obserwacje przyrody górskiej, niedosteamej ,podczas zimy bez odpowiedniego uzbrojenia nóg.
Osta'tnio do .rozwoju n8Jrciarstwa przyczynily sie kolejlki górskie, !TO~ow,szechniajace sport zja?Jdowy.
Czy uzycie nart znane 'bylo dawniej w Polsce?
Wedlug zródel historycznych wiadomo, ze wyraz nwty ozna~
czajacy ten sam przedmiot, który tak dzis nazywamy, znany
byl w drugiej 'polorwde XVI wieku. Pierwsze slady uzycia nart
w Polsce znajdujemy u Wlocha w sluzbie polSIkiej, Aleksandra
Gwagnina, który wydal w ,roku 1578 w Kra'kowie (w drukarni
Wierzbiety) dzielo pod tytulem "Sarmatiae Europae descriptio".
W opisa::h ziem w obszernym tekscie lacinskim uzywa on
tam wielokrotnde nazwy ,,narty" w rozdzialach pod tytulami
"Nartae" oraz "Mirabilis cursus in nartils", gdzie podaje sposób
uzycia nart do dalekich wedrówek, ;polowan i celów wojennych"
podnosi szy:bkosc IpOruszania sie na nmrta.ch .po sniegu Qraz
moznosc pokQnY'Wania .przeszkód te.renowych (gór). W dziele
tym zamieszczonQ tez ilustracje ówczesnych narciarzy.
Inny autor, Polak, Wadaw DyamentQwski w swym "Dyariuszu" z roku 1606 (wydanym pózniej), opisujac wyprawe 1p01skich moznowladców Ipod WQdza Dymitra Samo",wanca przeciwko Moskwie, :nadmienia, ze "dnia jednego..." z obozu naszych magnatów ,przeciwko wycIeczce obronców Moskwy "wypadlo... kilkaset czleka na na.rtach".
Takze uczestnik walk Dymitra, Jan Piotr Sapieha, w zapiskach
z roku 1609 i 1610 uzywa slQwa "nacrty" w \polskim brzmieniu
wielokirotnie :i ,pociaje tez rosyjskie brzmieni.e "lyze".
Ze wszystkich tych zapisków wynika, ze w dawnej Polsce
n@l'ty byly s,przet€ll1lznanym i uzyw!1lnym. Jednak w nastepnych
stuleci.ach uzywanie dch poszlo w zapomnienie. Da.lsze wiadomosci o rozwoju narciarstwa .pochodza dOlPiero z drugiej 1pOlowy XIX wieku. Wówczas na,rty' dotaTly do nas ze Skandynawii wraz z nazwa ski, stad tez góra.le zakopian.scy pierwsze
widziane narty w tym wieku nazwali skije, laczac nazwe ski
z ,polskim kij€ll1l.
Ponowne Wlprowadzenie nart w Polsce mialo z,razu cele uzytKorwe, zastosowano je ,przy !polO'Wania.ch. Pierwszym, ktÓl'y
od 1888 !T.uzywal je dOitych celów w Polsce w Cieklinie kolo
Jasla, byl Stanislaw Barabasz. W Tatrach iPrzy Czarnym Stawie
byl Barabasz wraz z J. Fischerem na nartach wlasnego wyrobu 'W 1894 ,roku. Z górali pierwszy Bachleda Tadzia!k mial
narty z Rosji. Równ.iez w Karpatach Wschodnich grono lesników z Józefem Schneidrem uZY'Walonart dOi zimowych wyjsc
turystycznych w latach 1895- 1898. W tym czasie takze armia

austriacka podjela w Karpatach pierwsze próby cwiczen nar-
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ciarSkich, iPOnawiane potem okolo roku 1905 (w Zakopanem
okolo roku 1910). Jednak nie wywarly one wplywu na uzywanie nart przez lu~nosc polska.

~ri

.

nawet kapcach. Bylo to w latach 1903 - 1905; wówczas grono
pierwszych nalJ:"ciarzy odbylo szereg wycie,czek na Gdewont,
Czerwone Wierchy, Kasprowy, do Czarnego Stawu, Malej Laki
nie liczac innych.
Narciarzy na tzw. S'kijach nazywali .górale drwiaco "Sjpuscoce" (od zjeMzania ,po sniegu). Ich lpojawienie Soie wywolywalo wesolosc i zbiegowisko. Pózniej dopiero w roku 1906,
gdy narciarstwem
zajal sie przybyly tu Mariusz Zaruski
i ,g,rono mlodszych turystów, przedsiebrano
szereg dalszych
wy/praw zimowych (m. in. na OSDobita, Tomanowa). Zdobyto
tez na nartach szereg szczytów: Kozi Wierch, Koscielec i inne.
W roku 1909 Zail'usk:i, Borkowski i Lesiecki przeszl-i 'Przez
Zawrat.
Sprzet wyrabiano juz w Zakopanem. Byl on udoskonalony,
stosowano
bowiem metalowe
wiazania
typu "IAHenfeJ.d",
"Zdarsky" lub pól sztywne "Hujtfeldzkie". Narda,rze uzywallii
wówczas tylko jednego dlugiego (okolo 2 m) kija, zwykle ibaltTIhusowego z zelaznym grotem na koncu. Gdy tego zabraklo,
bralo sie i zwykly drag swierkowy, który sluzyl do podpierania sie w marszu oraz do hamowania j kierowania w jezdzie. Na narty ubierano sie tak, jak w miescie, a wiec w palta,
sztywne kapelusze i kolnie,rzyki, ty1iko niektórzy uZJ'!WaLi'Stroju
turystycznegD.
Pierwsze, pojawiajace
sie w tych latach, narciarki nosily
dlugiesuknie,
kapelusze z calymi ogrodami sztucwych !kwiatów itp. Miano to uzyc-ie nart - jak je zaczeto lponownie
wówczas

Mysliwi z ziem w. Ks. Moskiewskiego
rysunek z .roku 1580.

Rozstrzygajaca role w rozwoju naJrciarstwa polskiego przypisac nalezy potrzebom turystycznym i sportowym.
Gdy Stanislaw Barabasz osiedlil -sie w ZakQpanem,' g,rono
czlonków miejscowego "Sokola" (Leonard Zwolinski, Jarosz,
Reutt, Tchórzewski, Golos-inski, Celewicz i ZdY'b) zaczelo :uprawiac turystyke zimowa.
Narty S(prowadzano ,pocza1Jkowo z zagranicy, byly one bukowe, bardzo dlugie, z wiazaniami o skom'PNkowanym systemie rusztowan trzcinowych. Jezdzono w zwyklych butach lub
8

nazywac

-

rozpowszechnialo

sie

bardzo,

zwlaszcza

w ZalkOiPaa1em.
W roku 1907 powstal pierwszy klub narciarski "Zakopianskt
Oddzial Narciarzy", przemianowany pózniej w roku 1911 na
"Sekcje Narciarska Towarzystwa 'l'atrzanskiego". Pierwszymi
jej dzialaczami byli Stanislaw
Ba,rabasz, Mariusz Zar.uski,
Mieczy-sIaw Kadowoicz. Sekcja liczyla :poczatkowo 21 czlonlków,
ale juz pierwszy kurs n1!["ciarski ,prowadzony przez Zarrus.1clego
w 1907 roiku w Zakopanem zgromadzil 120 uczestników z calej
PolB-ki. Sekcja !prowadzila gorliwie dzialalnosc ipOpularyzacyjna,
opracowywala
metody jazdy na naTta'ch, regulaminy itp.
W Krakowie powstal w tym okresie Oddzial KTN, który nastepnie ,przer-odzil sde w dwa tOI\'I'a>i:'zystwa,a mianowicie
w Sekcje Narciarska istniejacego juz Akademickiego Zwiazku
8(portowego oraz w Tatrzanskie Towarzystwo Narciarzy.
Sledzenie dalszych dziejów narciarstwa Ipolskiego i turystyki
zimowej !przekracza ramy tego rozdzialu. Po ,pierwszych
zdobyczach tego ruchu nadeszla wojna swiatowa (w latach
1914

- 1918).
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Narciarstwo rOllwijalo sie i wtedy, lecz dopiero w okresie
miedzywojennym rozpoczal sie nowoczesny jego rczkwit. Liczne,
luzno zrazu pracujace,
kluby narciarskie
zjednoczyly
sie
w 1919 roku w Polski Zwiazek Narciarski, który centralizowal ruch na.rclarski az do 1939 roku. W 1920 r. pierwsze zawody o mistrzostwo Polsk.i zapoczatkowaly dalsze .koI11kursy
na!I"ciarskie. Moment .sportowy i wspólzalWodniczy w narciarstwie wy,suwa sie coraz silniej na plan :pierwszy.
mialo
Nawet w okresie miedzywojennym, gdy narciarstwo
u Illas charakter wybitnie
elitarny i P<JPisowo-widowislkowy,
bez w.iekszeg<o poparcia ze strony rzadów sanacyjnych narcia!I"ze nasi stworzyli silna kadre znakomitych
sportowców
a dzieki ambicji zdobyli czolowe miejsca w Europie.
Obecnie w Polsce Ludowej &pOrt i turystyka n!lil"ciarslka
rozwija sie z zywiolowa sila, gdyz dziesiatki tysiecy ludzi
pracy i mlodziezy ma moznosc uprawiania narciarstwa:

~
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(rysunki
z kroz 1555 roku).

TERENY TURYSTYCZNE W POLSCE

I

-

Mysliwi i koczownicy
niki
Oiafa
Magnusa

NARCIARSKIE

II

Kldmat jak i uksz,taltowanie terenu Polski st'WlaJI"za.ja
doskona.le warunki dla UiPrawiani.a tu,rysltyiki Illaraiaorsklej. Sz,czegóJnile
atora.kcYJnesa oikolke ,górskIe, 'PolOzonena poludm.iu naszego kmjlU. W ;tej czesci Polski od zachodu cragnie sie pasmo Sudetów,
któlre dzieli sl'e na szereg ,grup górskich. Najbail'dzjiej-wys'U.Ildeta
na zachód grupa Sudetów sa Góry Izerslcie z lPun'k,tami wyJpadowyroi w urorowisku Sw:i,e.radów Zdrój (500 - 600 m) i lezacej
na pognallliczu Gór Izerskich oraJZKarlwill'OISzyS~rslk1ej
Porebi'e (500 - 800 m).
Góry Izerskie posj,a)daja lk1dmat dosc spokiojny owialtrach
umiJarikowalll!lly,ch.Sprzyja to d~UJgotrwalemu utorzymaruiu sie
pokrywy snieznej. NajwaZ!l1iejszymi SlZiczytaanisa Stóg (1107 m).
Sine Skalki (1123 m), Wysoka Kopa (1127 m), Wysoki Kamien
(1058 m).
Ka.rkonosze dagna si~ na wschód 'od Gór IZffi'51kich.W tej !trupie pietrzy sie na,jwyzsz.a góra Sudetów. Sniez.ka (1605 m). Kail'konos.ze slyna z dOSi1ronaly,ch,terenów nalrcia1l"skich.Ich <pólnocne stoJd charakteryzujla jedm.aikstrome, w wielu miejsca'ch pionowe, skalne sciany, bardzo. niebezpieczne - zwlaszcza padczas
mgly. Na krawedziach urwisk tworza sie, niewidoczne dla turysty tUlIWetlPodcza~ dobrej pogody, ~d~adliwe nawisy pO'Wiiekszajace niebezpieczenstwa. Górne grzbietawe partie panad granica
lasu tworza lagodne wzniesienia Q zn,acznej Sz.er.oko;3ci.
Klimalt Ka.vkoIlJoszyj,e.:;t..surowy, wi.eja tu silne, .niekiedy huraganowe w.ia<bry,,czesta pogoda zmi.erria:siegw.altowni.e i :zapadada
ges:te mgly.
.
Turysta n'arciarz, udajacy sie na wycieczke w Karkanasze, musi posiadac duze dosw.Ladczenie -turystyczno - narcia;rsk1e, opanoWaIlla technike ja;z;dy i znajomosc terenó,w.
Ruda.wy Janowickie biegna na pólllloc od wschodni,ego kranca
K.a!I"kOllloszy
i pos.iadaja Szereg S'kalek o oryginalny,ch ksztaltach,
Móre dod:alja UJrokutemu nilewielkieml,llpasmu. Przecietna wysokotsc wzgórz wynosi 850 m, najlW~zy s!ZczY'tto SikallIlik o{945m).
Góry Kacza.wskie WZ!llosza sie na !pólnoc .od JeLeniej Góry.
Najwyzsze ich W7..rriesienie- Siko,piec o{724m).
Góry Sowie ciagna sie pasmem na poludniowy wschód od
Walbrzycha. Mimo ze nie sa wysokIe, obfiotuja w bardziO ciekawe tereny nalrdars'ki.e. Najwyzs.zy szczy,t Wi<elikaSowa (1014 m).
Góry Stolowe wznosza sie.na lPoludm.ieod Gór Sowich. I'ch
czesc w granica.ch Po.lski j.eg,t'ban.-dzomalownicza. W wielu miejscach
IprzetJrwaly obn.azone s.ka!l,ne bloki o :fan.tastycZ!l1ych
kS!Ztaltach.
11
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Góry Bystrzyckie i Orlickie s,tanowia iWterenie przedluzenie
G6r Stolawych. PUllik>taaniwyjsdQlWymL.w .te grupy ,gÓl1sJkiesa
KudQwa, Duszndki, <Zieleniec i bardziej na lPoluooie Dlugopole
Zdrój atraz QVIiedzylesi~.
Steza - grupa górska (718m) palazana na pólnac ad Gór Sawich. Punkty wyjsd'Owe - si. kol. SobótJka lu:b Sbrzeke.
Grupa Snieznika to0.st3.iI11iaJpatrti,a !polskich Sudetów iZn.adwyzszym szczytem Snieznika (1425 m). Nalezy an pa Karkanaszach da najwyniaslejszych czesci Sudetów.
Caly lancuch Sudetów jest daskanale zagaspadarawany. We
wszystkich punktach wyjsciawych (jak i dacelawych) znajduja
sie schraniska i damy turysty. Palaczenia kalejawe i autabusawe
bardzO' dagadne.
Sudety, chaciaz zalesiane (z wyjatkiem samegO' grzbietu Karkanaszy i szczytu Snieznika) stanawia daskanp.le tereny narciarskie. Najruchliwsze asradki narciarskie pawstaly w Szklarskiej
Parebie, Karpaczu, Dusznikach i na Zielencu.
Drwgim pateznym lancud1!em góJ:lSlk,imna !POludniu P.olsiki sa
Karpaty, które dziela sie na szereg !paISmZlWany.chlpI7;ewaznie
Beskidami.
Beskid Slaski, palazany w pablizu najwiekszegO' asradka przemys.lawego jakim 'j'es.t Górny Slask, cieszy SILeiball1dzoduza popuI.amoscia :wsród narcia~zy. PosiLada on dobre tUlrystycz:ne zagaspadarawanie i dagadne palaczenia kamunikacyjne. BudawanYOlStaltnia wyciag na Szyndzdelnie !padJniJes.'iJe
jelS'ZCZehaJl'ldziej
jegO' atrakcyjnosc li.przyczyni sie da podniesienia poziomu narciarstwa w Polsce.
U stóp B~iJdu SlaskiegO' znajduje lSi:eS7Jereg amejtsoowas>ci,
które os'tan{)'Wja
dogodne pu:nkty wyj\SciJaw góry. W dolinie ,gÓirnej Wisly - Ustron, WisLa',Glebce; w doJdinieSoly - Wegierska
Górka, iMHówllm,Raj= i Zwa'l'don; w doHnie B:i.alej - Bilelsko,
Bystra i Szczyrk; w dolinie O~y - ISltebna. Miejse.owosci te
leza lna wysakosci! od 400 do 600 m nad poziomemmolrw.
W Beskidzie Slaskim da najbardziej atrakcyjnych i uczeszczanych soczyOOw naleza: Czan:torLa (995 m) i Stozek (975 m),
RÓ'Wniica(883) li. iBarnniJa Góra (1314 m), Malinowska Skad.a
(1150 m), Skrzyczne (1250 m) araz Klimczak (1119 m), Magóra
(1095 m), Szynd:21ielnia (1101 m) i Blainia (824 m).

-

Góry te wznarsza si:e przeoietniJe 1000
wmruesi'en miedzy dnami dolin i 'soczytami

1200 m npm. RÓZInica.
wynosi 500 - 700 m.

Beskid SlaSIki tworz,yzw<J.lr-te, powia:z.ane li-cznymi -ramialnamd
pasma, os'kou'PionenaJ stosun:kOW(}niewlielkiej ;przestrzeni.
Beskid Maly, polo~OIIlYmiedzy daHnami .rzek BJ.a.lej. SIkawy,

I~
I

I

KOiszarawy i Wi:sly, stanowi Glasc rozlegle, ,ale nie~byt wysokie
pasma .górskie.
Dzieki bliskosci wJekszych osrodków !Pd'Zemyslo:wychj.est 1dcznU,eadw'iedzany przewaznie przez il1a,rdarzy z Bielska, A:ndrychawa, Wadowic a nawet K'raikaWla. NaJba,vdziej uczeszczane
szczyty ta Magórka (935 m) i Les'kowiec ,('922m). Da ,grwpy Beskidu MiaJlega nalezy 'zaldczyc wz,gó,rzaoko!.ic Katlwa.rii Zebrzydawskiej, Lanckarany i Myslenie, które lacza sie z Beskidem
Wys.pa!WYffi.

I

I

~t

P.cI:S fi {) Ja l o w i 'ec tkdle wznasi sie pomiedzy glównym
grzbietem BeskLdJu Wysokiego a Beskddem M.alym. Na,jWJ7.s'zy
szczy:!;- Jalowruec (1110 m). IZwiJedzasie je przewaZlIlie 'W 'Przejsciu na Babia GÓire.
Beskid Wysoki ta rozlegle pasmo górskie.'
iDo1ine Soly ~myka od PoludndJa grupa Wi'elJk.i,ejRaiczy, j'edJna
z najlba'l'dziej mailow:ni.czych ,grup górskich, o dos.kOlIl<lly,chterenach narciarskich. Najdagadniejsze dajscia da grupy Wielkiej
Ra.czy- z iRajlczy'Przez Ryceirke, da1s:ze ze ZWlalrdonia. Na,jwy~y sZ!czyt'W tej gru'Pie stanowi Wielka Raicza (1236 m).
Na wwhód od doliny Soly az po J.~danów ,ra:zJoLa.ga
sie !P<ISmo, w kt6rym naj.wazni'ejszymi szczytami sa RomalIl:ka (1366 m),
Pilska (1557), Babia Góra (1725 m) i Palica (1367 m). Pólnacne
stalki, teg:Q iPClsma sa bardizo TO'Z'czlonikow.ane. Jatka dogodne
punkty wyjscia mazna traktawac wszystkie miejscawasci palazone w doliui'e Soly, a nastepndJe miejscO'\v;os'ci'Przy linjJi kolelej (}wej Zywiec - Chabówka (Jelesnia, Huciska, Sucha, Maków POdh.a.Ianski, dalej Os1elec, By.sotrai JODdanów). J.ako dallsze
i mniej dogodne (ze w~ledu :na Ibrak komunikacji) Ipu:nkty wyj_
scLOIWena 13.aIbiaGótred P01ice :n<llezy wymi,enic ZaiWaje. Sidzine
Zubrzyce i Lipnice.
Pilsko i Babia Góra wznosza sie panad granica lasu. Pólnacne
staki Babiej Góry sa urwiste, partie szczytawe atwarte a razleglych :przestrzeruiJach. !Zwiedzanie zima :wyma'gladJuzego doswi.adczen:ia turystyCZil1(HlalrcioarsikdJega.
Be'&kid Wysoki nie ma d(}garooej Ikomunikacjj" trudny jest
dQj<lZdzwla~a
da Wi'elikiej Ra,czy i Babi,ej GÓtry odd.alOlIlych
od .linjJikalej1owej, i szlaków obslugl'WlaJllych/Przez alUJtobu:syPKS.
Dla.tega pooilag1aja one przewaznie tylko :wytraWiIlych tu-rystów
na'rci:a!rzy, ZWlaSZiCza:ZJei wgOSlP(}d.aJr'owanieoB'es.k1duWysokiego
jest nie wystarczajace..
Gorce i Beskid Wyspowy rOOnia sie od dI11nychgI'Uip,górskich
tym, ze nde stanowia wYI1az'll'egapasma. Pa'trzac na m<lPe ty<:h
terenów, spoottr.z€'ZemyISzereg odosobnLony.ch wzniesden, przypominajaCYCh wyspy.

-
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Najwieksza wyspe stanowia Gorce. Wsród nich najwyZS2;ym
szczytem jest Turbacz (1311 m), z którego schodza w doliny
lioczne ramiona, twor,zace na mape.e rys'Unek wi,eloramiennej
gwiaa:<iy. Ram:iooa TUl'bacza posiadaja liC'ZIle wzn.itesioeni.a,jak
Kudlon (1276 m), Gorc (1229 m), IJuban (122'5 m). Dzieki konfiguracji terenu i wielu halom Gorce zalicza sie do naj ciekawszych terenów narciarskich w Polsce. Nie bedac górami granicznymi, daja one mozliwosci zjazdów we wszystkie strony. Nalezy
równiez podkreslic ich wyjatkowe walory krajobrazowe; wznosza sie one bowiem w sasiedztwie Podhala, Tatr oraz Beskidu
Wyspowego i sa doskonalym punktem widokowym.
Bes6d.d WYSIX/WY:pOS'iadaszereg mnhejszych, a,le rÓW1Iliezciekawych gór, a mianoWJicie LUibon Wreliki (1023 m), '~czebel
(997 m), l1ubogosZJCZ(967 m), sniezru.'Ce (1006 m), Cwillin (1060 m),
Lopien" {90l m), Mogielice (1171). Wszys>tki.estalllowia dobre tereny n.atl'cia.rs1cie.Stosunkowo :ndewielka od11eglOOcod KTak<>'Wa
stwalI"za mozliw.osci dogodnego. Ii szybkiego. doj~d'U. Za'goopodarowanie !tych terenów nie jest dostarteczne, 00 utrudnia <iliuzs.zy
pobyt w Gorcach, a zwlaszcza wycieczki grzbietowe.
PuJnkty wyjsciowe w Beskid Wygpowy a. Gorce ta Jardanów,
Lubien, Rabka, Kasinka Mala, Mszana Dolna, Poreba Wielka,
Lubomherz, Dob.ria or~ Nowy TaII"g, Czorsztyn,
iKlfoscienko
i Szczawnica.
Pieniny stanowia mala grUJpe gÓ1"SkapolozOIla na poludniowy wschód od Gorców, uznana za rezerwat przyrody. Stoki ich
od strony Dunajoa tworza Ipi-oo.oweska'lioste turnie, pozos>talienatomiast dzieki licznym polanom stanowia doskonale tereny narciarslcie.
Beskid Sadecki ciagnie sie na 'Wschód od doliny Dunajca. Pr2Jecina go malownicza doLina Popradu. Beskid ipOISiadadooce polaczenia komunikacyjne i doskonale tereny narciarskie, jednakze barozo sla-be :zagospodalI"oW1CU1lie
turystyczne. W pa&mie tym
pomiedzy Dun.ajcem i Popradem wznosza
sie
nast~jace
sz.czyty: DzwOlnkÓ'Wlka(984 m), Hala PI1zehy.ba (1175 m), Radzi~
jowa (1265 m) 000iZna wschód od POPlfadu: Pisana Hala (1044 m),
Labowska RaJa (1061 m), Runek(W82 m) i Jaworz;yna. KryniJcka
(1116 m). Punk,tami wyjsciowymi sa: K-roscienko. ;i Szc:za:wm,ca
(nad Duna,jcem) oraz Ry.tro, Piwrukzna, Zegiestów i Muszyna
(nad Popradem) a poza tym Kry.nioca.
Omiawiane czesci Kaa-pat stanow.ia wspaniale tereny lIlaa'oiarsicie i choc sa przewaznie :zalesione, posiadaja liczne polany
d hale na lia,godni'e na'chylonych zboczaoOh,lIladajace sie do 7Jja.z14
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Beskid Niski jest najiIlizszym pasmem gól'Slkim w KaiI'paitach.
Rozpoczyna sie on od przeleczy TyUckiej i ciagnie si'e ku wschodo.wi lagodnymi wzniesieniami z licznymi przeleczami. U podnóza .znajduje sie tu kilka zdrojo.wisk, z k'IDrych Wysoka, Iwonicz i Ry.manów sa naj1baa'dzioejznane. Na,jwaiZnioejsq;eS2JCZyty
miedzy Tyliczem a GoTlhcami to. Plac'kowa (999 m), Ostry Wierch
(953 m), Jaworze (882 m), KoZtie Zebro (853 m), Miedzy Gorlicami a Dukla - Magura Jasielska (883 m), Watkowa (847 m),
Swierzowa Góra {803 m), Ostr!IIWa Góra (735 m),
Hyrowa
(694 m) :i miedzy

Dukla

a Lupkowem

-

Px.zymw.rki

(640 m), Ka-

mden (863 m), Dosrz.awa (840 m), Terpak (744 m), Hamaszówka
(8~ m), Pasika (849 m).
Mimo. ni.ewiJel1kiJCh
wzniesien Beskid NiskJi pos.i;ada tm'o.zmaioone tereny narciarskie o grubej i dlugotrwalej pokryWlie snieznej.
Bieszczady Zachodnie to najlba'l'dziJej na wchó<i wysundete
pasmo. polskich Karpat. Naj,wyzsze szczyty Wysoki Gron {909 m),
Hyrlata (1103 m), Wo.losan (1070 m), Dzial (1101 m), Polonina
Wetlinska (1235 m), Szeroki Wierch (1269) i Buko.we Berdo (1343 m) o.bfituja' w dosko.nale tereny narciarskie, zwlaszcza
dla ,turystów ilu:bf'acych wyprawy ochaJrak'ter"Ze odk.rywczym.
Te niemail cal1kOWlicieodludne tereny Po.ciagaja 'Zawsze wytrawnych turystów-narciarzy.
Tatry, najwyzsze góry w Polsce, wznosza sie na poludnie od
Beskidu Wyso.kiego i Gorców. Maja charakter wybitnie alpejski
i siegaja znacznie iPo:nad ~anice lasów.
Wysokogórski charatkter Tatr dl zmienne warunki atmosferyczne stawiaja przed zWiedzajacym je turysta-narciarzem
koniecznosc doskona},ego. o.panowania techniki j~dy oorciJan'skiej,
duzej wytrzymalo.sci fizycznej o.raz dokladnej znajomosci terenu i do.swiadczenia, a znaczna wysokosc wymaga o.kresu przysto.sowania sie organi.zmu do zmiany wzniesienia.
OdbYWanie wycieczek na'rciaJl'skdch w Tatrach nawet ;przez
w.praJW1llychnalI'c.i1a,rzy,a.le he2J opielki wybrawnych pnewodndrków, polaC'ZOl1ejest z duzy.m niebezpieczenstwem.
Teren Ta1Ir mozna !podzielic na trzy Il'ejony:
a) Skalne Podhale, tj. okoliczne wzgórza Zakopanego, Poronina i Buikowiny,
DollonyReglowe i hale w dolinach oraz
b) pas pod Reglami
c) Tatry Wysok;ie i Zachodnie ponad~alllica
Lasów.
Pierwszy stanowi do.skonale tereny dla poczatkujacych, drugi
dla wprawnych, trzeci naltomiast tyliko. dla dobry'Ch nall'cia,rzy-

-
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tUirystów, :posiadajacych doswiadczenie i wybo['owy sprzet narCialI'SikJ.
Na pozostalych obszarach kraju z wyzszych wzniesien mamy:
Góry Swietlokrzyskie, n,a,jwyzsze wzniesienie na Wyzynie Malapols'kiej ze szczytami Lysica (612 m) i Lysa Góra (593 m), stanowia grzbiet kwarcytowy, zniszczony przez erozje, o lagodnych
Z3.okra,glonych ksztaltach. Mimo silnego z.a1esioenialpOSiadaj'a doSlkoI1i8letereny na"rciaa"Skte.Br.ak tiU natomLas.t zggos:pod.a"ruwania tUiTystycznego. Komunikacj.a kolej.owa, kOlejkami waskotorowymi i autobusami PKS, nie wystarczajaca.
Wzgór"za Kartuside - (Wierzyca 331 m), na pojezierzu pomorskim, posiadaja równdoez pobre tereny na.rcian;.kie.
Wzgórza Wyzyny Pojezierza. Mazurskiego nadaja sie dos.koIlaIle dla .tu['Y'S'ty1kina.rcLaII'SlkJ,ej,
zwlaszcza dla iPQ'CZatkujacych.
Utrzymuja .one pok.rywe sniezna do marca.
Obszary województw nizinnych nadaja sie równiez do kraj 0Z1llaJW1Czych wy,cieczek

narcia"1'SIkii:ch.

WYCIECZKI

NARCIARSKIE

ja niejednokrotnie na niewlasciwych a nawet wrecz szkodliwych rozrywkach. Totez przed orga~torami
turystYki i krajoznawstwa stoi szerokie pole do dzialania.
Pol.~ka dzieki swemu uksztaltowaniu
terenu ma doskonale
warunki dl,a turystyki narciarskiej. Turystyke narciarka mozemy uprawiac zarówno na nizinach jak i w górach. Na nizinach
narciarstwó dysponuje nieco mniejsza iloscia atrakcji ze wzgledu na brak emocjonujacych" zjazdów, jednak jest dostepne nawet dla poczatkujacych, a takze dla osób, które ze wzgledu czy
to na stan zdrowia, czy wiek nie moga korzystac z górskich terenów. Turystyka nizinna nie wymaga od narciarza ani precyzyjnego sprzetu, ani wszechstronnego doswiadczenia. Wreszcie
nie kazdy turysta-narciarz
ma moznosc czestych wyjazdów
w góry, dlatego po pracy Powinien uprawiac turystyke nizinna
w trudne,
pobliskich
okolicach,
kondycji do wycieczek
w
górskie
tereny. nabierajac
Kazdy bez wyjatku turysta-narciarz,"
mieszkajacy na nizinach, powinien przed wyjazdem w góry odbyc dla zaprawy kiloka wycieczek w terenie nizinnym. Uniknie wtedy tak czesto
spotYkanych ostatnio wypadków (zlamania lub wykrecenia nóg,
potluczenia i innych), które w 90% SPowodowane sa brakiem
kondycji fizycznej, brakiem przygotowania do WYsilku, nieznajomoscia
gatunków
sniegu oraz brakiem panowania nad nartami
i obycia
ze sprzetem.

Rozwój turystyki narciarskliej. Polska Ludowa stworzyla warunki dla masowego rozwoju turystyki. Obecnie kazdy obywatel ma prawo do wypoczynku i rozrywki. Prawo to okreslone
jest wyraznie wart.
59 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, który mówi w pkt. 1, ze "Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej maja prawo do wypoczynku'.',
a dalej
w pnkcie 3 gwarantuje "rozwój turystyki i urzadzen sluzacych
do wypoczynku ludu pracujacego miast i wsi".
Racjonalny wypoczynek zorganizowany w dni wolne od pracy podnosi zdrowie i sprawnosc czlowieka oraz pomnaza jego
sily do pracy. Prócz tego turystyka i krajoznawstwo przyczyniaja sie do poznawania kraju, poglebiania milosci ojczyzny oraz
stanowia doskonala forme spedzania czasu w dni wolne od pracy. Turystyka ma wielki i dodatni wplyw na wychowanie.
Wspólne wycieczki, zdobywanie szczytów górskich i pokonywanie trudnych przejsc hartuje charaktery obywateli, ich wole
zwyciestwa oraz uczy solidarnosci niezbednej przy zespolowym
dzialaniu. Turystyka wyrabia tez sile, zrecznosc, wytrzymalosc
i orientacje w terenie. ma zatem doniosle znaczenie w przygotowaniu obywateli do obrony kraju.
Jednak zarówno mlodziez jak i dorosli nie korzystaja w calej
pelni z przyslugujacych im praw. Czas wolny od pracy marnu-

f) pomnikami i rezerwatami przyrody,
. g) zabytkami architektury i budownictwa.
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Poradnik

Cele wycieczek narciarskich. Trescia wycieczki narciarskiej
powinno byc krajoznawstwo w najszerszym tego slowa znaczeniu,
ruch :Lzdrowie
zas towarzyszacy
temu powinien podnosic sprawnosc
fizyczna
uczestników.
WYcieczki trzeba organizowac z wyraznie okreslonym celem.
W miare
trasy projektowac
nalezy tak, by przebiegaly
przezmozliwosci
tereny zwiazane
z;
a) budownictwem socjalistycznym (przez spóldzielnie produkcyjne, PGR-y - zblizenie miasta ze wsia),
b) zyciem i d7.ialalnoscia bOjowników o wolnosc i socjalizm
oraz wYbitnych postepowych ludzi naszej ojczyzny,
c) miejscami walk partyzanckich AL i GL, walk oswobodzicielskiej Armii Radzieckiej i Odrodzonego Wojska POlskiego
(pomniki polsko-radzieckiego braterstwa broni).
d) wystapieniami rObotniczymi i chlopskimi,
mem,
e) miejscami stracen i martyrologii z okresu walki z faszyz-

turysty

narciarza

_
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Przy ukladaniu kalendarza wycieczek dobrze jest wiazac je
w miare moznosci z rocznicami historycznymi.
Turystyka nizinna daje znacznie wiecej mozliwosci organizQwan:La wycieczek kutlurelno-oswiatowych.
Klimat górski, otoczenie, rozlegle widoki, piekno i groza przyrody oto magnes, który przyciaga zadnych wrazen turystównarciarzy zima na szczyty.
Dobry organizator jednak i w górskim terenie zn:ajdzie tem:at
do wzbogacenia wycieczek wlasciwa trescia. W górach rodzily
sie bowiem wspaniale, historyczne zrywy pokolen pragnacych
wolnego bytu i zniesienia ucisku klasowego. W górach m:amy do
czynienia nie tylko z sama przyroda, ale równiez z zabytkami
przeszlosci, z pamiatkami o znaczeniu historycznym, zwiazanymi z terenami w:alk wyzwolenczych, gdyz góry dawaly niejednokrotnie schronienie ludziom, którzy buntowali sie przeciwko tyranii moznowladców.
.

-

*

W Tatrach lato 1913 i 1914 spedzil Wlodzimierz Lenin wraz
z zona swoja' Nadiezda Krupska i podczas pobytu kierowal
stad walka rosyjskiego proletariatu.
Do Poronina i Bialego Dunajca przyjezdzali z Rosji czlonkowie Komitetu Centralnego Partii Bolszewików.

*

W Czorsztynie w roku 1651 wybuchlo zbrojne powstanie pod
wodza Aleksandra Kostki Napierskiego, a choc stlumione przez
kler i moznowladców odbilo sie ono szerokim echem po calej
niemal Malopolsce.

*

Na Podhalu u podnóza Tatr Zachodnich we wsi Chocholów
dnia 21 III 1846 roku wybuchlo powstanie chlopskie pod wodza
Kmietowicza i Andrusikiewicza.
Podczas najazdu hitlerowskiego na Polske w latach 1940-44
w Górach Swietokrzyskich i Beskidzie Sadedkim, w Gorcach
i na Podhalu, oddzialy partyzantów Armii Ludowej i Batalionów Chlopskich wraz z oddzialami partyzantów
radzieckich
okryly sie wiekopomna chwala w walce z okupantem, a ludnosc wsi Chocholowa, Ochotnicy i Waksmundu za udzielona
p_omoc oddzialom partyzanckim padla ofiara pacyfikacji.
*
18

W górach posiadam~' wiele cennych dla narodu polskiego
pamiatek, a przede wszystkim Muzeum Lenina w Poroninie.
Poza tym pod Zakopanem na Harendzie istnieje mauzoleum
Kasprowicza.
W Kotlinie Klodzkiej, w Dusznikach przetrwal
dom, w którym k.oncertowal Fredyrek Chopin.
Rodzaje wycieczek. Rozrózniamy wycieczkd krótkie kilkugodzinne,

jednodniowe

lub póltoradniowe

-

w dni wolne

od pra-

cy i wreszcie wycieczki dluzsze podczas urlopu.
.formy tych
wycieczek moga byc rózne. Moga to byc zbiorowe wycieczki
w podmiejskUe okolice, wczasy wedrowne, masowe wedrówki
po narciarskich gzlak:.ach turystycznych, raidy turystyczne, wedrowne obozy i s:amodzielne wedrówki malych gr~p.
W y c i e c z k i k i l k u fi: o d z i n n e organizujemy
w czasie wolnym po pracy, wzglednie po nauce w okollicy mieJsca zamieszkania. Moga to byc wycieczki z okreslonym celem
sportowym np.: osiagniecie wzniesienia, odbycie krótkiego kursu narciarskiego, przebycie okreslonej trasy dl:a zlozenia próby
na odznake SPO itd.
Na wycieczki kilkugodzinne, a wiec takie, które mieszcza sie
w czasie wolnym po pracy i nauce nalezy polozyc glówny n:acisk.
W y c i e c z kij
e d n o d n i o w e daja
wieksza
mozliwosc zwiedzania
dalszych
okolic, gdyz dysponujac calym
dniem, mozna poswiecic pewna ilosc czasu na dojazd do 001'dziej atrakcyjnych
terenów. Zasieg takich wycieczek nie powinien przekraczac 15-20 'km.
W y c i e c z k i pól t o r a d n i o w e .organizujemy
w odleglejsze tereny (z soboty na niedziele) w polaczeniu z noclegiem w schronisku np. wyjezdzamy zima po poludniu z Krakowa do Zakopanego, nocujemy w schronisku, a niedziele spedzamy na naratach, albo jedziemy z Wroclawia przez Jelenia
Góre do Karpacza lub Sobieszowa, skad podejmujemy wycieczki w góry. O ile wyjezdzamy w niezbyt odlegly teren i uczestnicy dotra na miejsce przed zmrokiem, mozna zorganizowac wieczornice polaczona ze spiewami, gaweda i tancami. Program
takiej wieczornicy trzeba z góry przygotowac i wytypowac jej
kierownika.
W y c li e c z k i k i l k u d n i o we nadaja sie doskonale
do organizowania turystycznych raidów narciarskich np. szlakami zwiazanymi z pobytem w gór.ach Wlodzimierza Lenina,
z powstaniami chlopskimi, walkami wyzwolenczymi itp. W czasie tych raidów mozna organizowac wieczornice i laczyc je z po_
daniem historycznych faktów, jakie mialy tu niegdys miejsce.
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N a r c i a r s k i e w c z a s y w e d r o w n e sa nowa
forma turystyki. Róznia sie one od zwyklych tym, ze wczasowicz otrzymuje skierowanie na jeden z wybranych przez siebie
szlaków turystycznych i urlop spedza na wycieczce, zatrzymujac sie na noclegi w róznych schroniskach lezacych na tra$ie
szlaku. W schroniskach wczasowicze zatrzymuja sie na czas
przewddziany planem dla poznania w okolicy osobliwosci g.odnych widzenia i po wyczerp.aniu programu udaja sie w dalsza
drog~
Przygotowanie wycieczki.
K i e r o w n i k g r u p y
i i l osc
u c z e s t n i.k ó w w y c i e c z k d. Zespól
narciarzy udajacy sie na wycieczke zwlaszcza w góry musi miec
odpowiedniego kierownika, który powinien znac wszechstronnie teren, jego historyczne i kulturalne walory oraz miejscowe
problemy gospodarcze.
Przewodnik powinien dokladnie znac
trase, po której ma wedrowac zespól. Tylko w wyjatkowych
wypadkach moze wycieczke prowad7Jic turysta, który nie zna
trasy, jezeli ma duze górskie doswiadczenie
jako narciarzturysta.
Ilosc uczestników wycieczki nie powinna przekraczac 20 osób,
7. wyjatkiem Tatr, gd:z;ie ilosc ta moze siegac tylko 9-0 15 osób.
Kierowanie zespolem w górskich terenach nie jest latwe i raczej nalezy udawac sie w mniejszych grupach, co zapewnia
wieksze bezpieczenstwo d latwosc porozumienia sie w trudnych

warunkach atmosferycznych.

-

P l a n w y c i e c z k i. Plan wycieczki
zalezny jest od
tego, jakim
dysponujemy
czasem,
jakie sa nasze mozliwosci
finansowe,
sily uczestników
i moz]dwosci komunikacyjne.
Do najwazniejszych
zagadnien
zwiazanych
z przygotowaniem
wycieczki
nalezy:
1) wybór trasy (szLaków),
2) okreslenie
czasu wycieczki,
3) dobór uczestników
wg VV1.iekui warunków
fizycznych,
4) wybór i przygotowanie
sprzetu dla uczestników,
..
5) ustalenie
niezbednych'
przyborów
turystycznych
oraz kostiumów, jakie maja zabrac ze soba narciarze,
6) opl'acowan1e
programu
poszczególnych
etapów,
7) ~pewnienie
uczes<tnikom wycieczki
kwater
w miejscach

-

postoju,
8) zapewnienie wyzyw.ienia w drodze,
9) zabranie podróZinej CJlpteczkii lrepal.aturk!.
Przy wyborze trasy poslugujemy sie odpowiedn.ia Uteratm:a,
przewodnikami i mapa danego terenu.
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Na wycieczke zab!ieramy mape, kompas, przewo,dnik po danym
obszarze i podczas drogi przy ich pomocy orientujemy sie
w terenie.
Przy opracowywaniu trasy wycieczki musimy dokladnie obliczyc czas 'potr.zebny na przejazdy, przemarsze, odpoczynki, zwiedzanie, gry, 'przewIdujac ewentualne przeszkody, ,które moga nawet spowodowac ZII1lianetr-asy. Nalezy pamietac, ze odlegloscli
w górach obliczaJmY nie na kilometry, lecz na godziny jazdy na
nartach.
Przy planowaniu przejsc nalezy liczyc sie ze stopniem 7"aawansow8lnia narcia~zy-uczestników i ich wiekiem. Odleglosci przebywane i!l1echa'l1licznymiSl"odkami lokOi!l1ocjiwjn,ny
byc w miai."e m00liw(}S.c.ikrótkie, ze wzgledu na koszty. Trasy
przebywane n'a nartach oraz punkty dluzsz~go pos>toju winny
byc atrak,cyjne.
Uczestnicy wycieczki powinni byc dobrani wiekiem i lITIJ1'1i.ej
wiecej o jednakowej lmndyCji fizy,cznej.
Podczas wycliecz.ki nalezy liczyc sie z silami najslabszego
z uczestników.
Jezeli chodzi o prO'Wiant, to musimy przewidziec czy bedziemy
korzystac z posilków w schroniskach, czy tez z wlasnego prowiantu i w takim wy,padku nalezy zaopatrzyc sie w artykuly
Sipozywcze wys-oko kaloryczne o malej wadze.
Organizujac wycieczki z noclegiem, nalezy upewnic sie co do
mozliwosci zanocowa.nda w terenie. Jednodniowa wycieczke pawinno roz:po.czynac sie we wczesnych ,godzinach rannych, .a konczyc
tak, aby uczeSltnicy mogli ,byc w domu przed nastaniem
zrm:oJw.
Przed wyjazdem nalezy zrobic odprawe, na której uczestników trzeba doJdadnJie poinfOl'Inowac kiedy .i dokad wyrusza wycieczka, jaki jest jej cel, program, srodek lokomocji, godzina odjazdu i powrotu, waru,nki terenowe (opisac trase) oraz podac
koszt. Zw.róC'icba~na uwage na S'przet ojubiór 'Uczestników.
.
Przeprowadzenie
wycieczki.
Zaleznie
od srodka
lokomocji ustalic miejsce zbiórki na pól godziny przed odjazdem.
Odjechac punktualnie. Wczasde ,przejazdu zachowac porzadek
i przepisy bezpieczenstwa. Po przyjezdzie na miejsce uczestn~ków wycieczki podz.ieHc na mniejsze grupy wedlug stqpnia ,zaawansowania. NajIepsze sa grupy po 15-20 osób. Do kazdej
grupy ,przydzielic instruktora-przewodnika.
Ustalic lin.swu'k,t;(}ra
odpowiedzialnego za porzadek i bezpieczenstwo oraz zamykajacego pochód. Grupy powinny isc w miare moznO\sci róznymi
szlaJkami i spof.ykac sie w miejscu usta,lonym dla wszystkich,
W'2Jgledniedla poszczególnych gru,p. Baczna uwage nalezy zwrócic ,pod koniec wyoieczki na to, czy wszyscy uczestru1cy sa obec21

ni. W. wY'P8.dku zaginiecia któregos z uczestników natychmiast
ZOI'Iganizowac'POSzukiwania przez najbardziej wytrawnych narciarzy. Nie moze ,to jednak zahamowac programu calej wycieczkli.
Kazdy spotkany na wycieczce obiekt krajoznawc.zy na,lezy
omówic i objasnic. Objasnienia w terenie nie moga byc referatami, winny byc tresciwe, interesujace, podane w formie swobodnej gawedy.
Wycieczka winna miec ch!llI'akter radosny, .pozbawiony jakJichkolwiek elementów przymusu <ima dac uczestnikom jak najwieksze .zadowolenie z przezytego dnia.
Po wycieczce zbieramy sie, alby ja przedyskutowac, przypomniec wazniejsze szczególy i w ten sposób utrwalic w pamieci
pomooy teren, wnoszac za posrednictwem
miejscowego kola
PTTK ewentualne poprawki do opisu tras zawartych w przewodnikach drukowanych.
Dla wZlbudzenia w:iekszego zainteresowania wycieczka mozna
urzadzac wsród jej uczesotników rózne koIJJkursy (np. fotograficzny, na opis trasy).
T e m p o w y c i e c z k i. Podczas wycieczki temp:> marszu
nie powinno przekraczac 4-5 'kilQIIlebrów na godzine, tempo
regulujemy silami najslabszego uczestnika. Maruderów nalezy
.podciagac zyczliwie, wesolo, stanowczo, pomagajac dm przez
zalozenie sladu, dobierajac tak tempo, aby Jeh nie przemeczac.
Nalezy unikac d:róg jezdnych, a wykorzystywac polne, lesne it,p.
Wskazanym jest, roby w ciagu dnia nie przebywac dluzej na
nartach jak 6 godzin. Odcinki tras przebywane na nartach
w ,tym czasie nie powiJIlny przekraczac w ni'ZJinnym terenie
20-25 km, a w górskim 15-20 km. W czasie ma'rszów narciarze 1>O'WIinni
trzymac sie razem, nie rozjezdzac sie na boki,
gdyz .powoduje to najczesciej zagubienie uc.zestnika i strate
czasu na poszukiwania. Zasad tych nalezy przestrzegac szczególnie w terenie tatrzanskim.
Najslabszych uczestników 'nalezy brac w srodek. Wycieczke
powinien otwierac i zamykac uczestnik silny fizycznie. Wszyscy
uczestnicy musza sie bezwzglednie trzymac zalozonego przez
przewodnika wzglednie kierownika grupy sladu, zwlaszcza podczas przecinania w poprzek zboczy, a w wypadku duzych opadów snieznych i przecinanda zlebów musza pJsuwac s.ie pojedynczo w odstepach po kilkadziesiat metrów.
Podczas podchodzenia pod góre nalezy zdjac czesc wierzchniego okrycia, aby nie p::Jcic sie. Przed wejsciem na przelecz,
gran czy wierzcholek nalezy wlozyc na powrót mozliwie cieple,
nie przepuszczajace wiatru okrycie - najlepiej wiatrówke, gdyz
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nawet w dni pogodne na szczytach czesto wieje wiatr, który
moze wywolac przeziebienie.
Podczas wiatru nie nalezy zatrzymywac sie na szczycie, lecz
natychmiast zjechac ponizej i dla ewentualnego wypoczynku
wyszukac zaciszne miejsce. Na szczycie podczas wiatru nie
zdejmowac !rekawic ani kaptura. Nie stac twarza do wiatru.
O d opo c z y n e k. Przewodnik wyoieczki ustala, gdzie i w jakim czasie ma nastapic odpoczynek, ;przy czym s-tara sie wybrac
na postój miejsce w miare mozliwosci ladne (z rozleglym widokiem) i zaciszne (osloniete od wiatru). Odpoczynki krótsze
10-minutowe
robimy co godzine, dluzszy (1/2-1 godz.) w po_
Ludnie.
Czas odpoczynku na'lezy wykorzystac na objasnienia.
Odpoczywamy stojac, chy.ba ze po drodze nadrorza sie odpoWiednie
miejsce do odpoczynku w pozycji siedzacej.
Odpoczynków nie nalezy stosowac zbyt czesto, nie nalezy jednak zapominac, ze wycieczka ma' byc przyjemnoscia, a nie
nerwowym 'POSPiechem.
Podczas .wyoiecZlki nalezy bezwzglednie unikac uzywania
allroholu (w jakiejkOtlwiek :postaci), gdyz przy wysilku serca
jest szczególnie 'niebez.pieczny dla zdrowia i z reguly prowadzi
do :rozluznienia dyscy.pliny.
N o c l e g. O ile zamierzamy noc spedzic pod dachem, nalezy
tak obliczyc czas, abysmy przybyld do schroniska p:rzed noca.
Wycieczke narciarska :rozpoczynamy wczesnie. Wstajemy, zaleznie od programu dnia, nie póiniej jednak jak o 7 rano
i w godzine ;póiniej wszyscy powinni byc gotowi do wyruszenia w droge. Wczesne wyjscie daje mozliwosc dluzszego odpoczynku w poludnie i ulatwia 'PrzybyCie do nastepnego schroniska za dnia.
Z a c h o w a n i e s i e w s c h r o n i s k u. Schronisko
jest
wspólna wlasnoscia wszystkich turystów. Brzychodzimy do niego, aby wypoczac, posilic sie, zanocowac. Gdy wchodzimy do
schroniska oczyscmy narty ze sniegu przed budynkdem a po
wejsciu pamietajmy, ze oprócz nas sa równiez inni, którzy
przybyli tu tez wypoczac. W schronisku obowia:wje cisza nocna
od godz. 22 do 6 rano, ale i w innych godzinach nie halasujmy.
Starajmy
sie !razem z kierownictwem
utrzymac
czystosc
w schronisku. Szanujmy jego sprzety, Illie brudzmy niepotrzebnie poscieli. Tylko chuligan kladzie sie w butach na poslaniu,
brudzi smarem narciarskim sciany i klamki od drzwi.
Szanujmy nasze wspólne dobro. Zostawmy w schronisku
zajmowane
miejsce w takim stanie, w jaroim chcielibysmy je
zastac.
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Z a c h o w a n i e s i e n a w y ci e ,cz c e. Podczas wyciecz. 'ki nalezy isc razem w zwartej grupie. Nie wy.przedzac przewodnilka
ani nie zostawac w tyle. W wypadku zaslabniecia
któregos z uczestników lub uszkodzenia sprzetu narciarskiego
zglosic o tym natychmiast przewodnikowi.
Na postojach nie zasmiecac terenu, nie pozostawiac po solbie
Z!adnych odpadków. Ewentualne pozostalosci po posHku zebrac
i zlOlZYc w niewidoczny.rn dla oKa miejscu.
Stosowac sie do wskazówek przewodnika~instrukt.ora.
Zachowanie

sie

w

gÓirach.

Strudzeni

codziennym

wysibkiesm pracy szrukamyw górach wy.poczynku. Musimy jed- \
'!lak pamietac, ze oprócz nas dziesliatJkii setki innych wycieczek
korzysta' w tym samym czasie z piekna pry;yrody i gdyby kazda
z wycieczek chciala dac .upust swemu temperamentowi,'
objawiajac go k.rzyka.mi, spiewem, nawolywaniem,
zgielkiem i WTzawa, góry Iprze&talyby ,byc dla nas miejscem odpoczynim i wytchnienia. Nalezy tez pamietac, ze ,nawolywanie w górach wskwtek <o"Woistejakustyki
i echa moze byc wziete jako wolanie
Q

pomoc,

.

Prawdziwa plaga w gÓTachsa turysci, wycinajacy na korze
drzew, 1I1aglazach, na scianach girot i urzadzeniach tUTYstycznych swoje nazwisko. Daja oni tym dowód braku. kultury i zna~omosci praw ochrony przy,rody.
Niebezpieczenstwo lawin i mgly. Rokrocznie góry pochlaniaja liczne ofiary. Przyczyna tego jest brak doswiadczenia
i lekcewazenie zasad wycieczkowania w górskim terenie. Jakkolwiek Beskidy i Karrkonosze nie nastreczaja wiekszych niebezpieczenstw, jednak i one w pewnych warunkach staja sie
grozne dla turystów. Tatry i Babia Góra natomiast maja
w swych kronikach bardzo liczne ofiary.
Tu.rysci,. którzy' udaja sie w góry, a maja male doswiadczenie, dobrze uczynia, jezeli zachowaja nawet przesadna ostroznosc. Pamietajmy, ze przejscie j8Jkiejs trasy w dzien pogodny,
w dobrych wa.runkach snieznych i przejscie tej S8Jffiej trasy
,podczas .oblodzenia, szreni lamiacej i mgly, to krancowo oró2me
problemy. Dlatego oIiie nalezy utozsamiac doswiadczenia, zdobytego w dobrych warunkach (podczas pogody), z wszechstronnymi doswiadczeniami zdobytymi w ciagu lat. Równiez nie
nalezy utozsamiac wycieczek nizinnych z wycieczkami górskimi.
Klimat górski ,powoduje czeste zmiany pogody, czeste zawie.I'uchy i zadymki, które stanowia duze niebez,pieczenstwo,
Do wycieczki narciarskiej nalezy przygotowac sie niezwykle
starannie. Niezaleznie od przygotowan omówionych paprzed24

nio, nalezy pilnie obserwowac
I"

:1

prognoze pogody na najblizszy

okres, a w dniu poprzedzajacym wycieczJke na.lezy wysluchac
komu.nikatu meteorologicznego na dzien nastepny. Wówczas
bedziemy wiedzieli, czy isc w góry czy nie, czy sie ubrac cieplo,
czy po&marowac nar,ty smarem na odwllz C7.Yna mróz. Wreszcie, czy snieg ma sklonnosc do lawin i czy spodziewany jest
wiatr halny, czy upragniona sloneczna pogoda.
Gatunki sniegu.
Pokrywa sniezna ulega wplywom wielu
róznych czynników. Gatunki sniegu sa wynikiem opadów snieznych, wplywu slonca, wiatrów, tempe.ratu.ry, podloza i uksztaltowania terenu. Znajomosc gatunków sniegu i <ichcech fizycznych jest niezwykle wazna dla zabezpieczenia wycieczek zimo-.:.
wych oraz doboru odpowiednich sr:narów narciarskich.
Rozrózniamy nastepujace 'gatunki sniegu:
swiezo spadly, malo zwarty, puszysty
p u c h s w i e z y
snieg, w "którym narta zapada sie ,nieraz bardzo gleboko;
p u c h z s i a d l y - dluzej lezacy, bard2Jiej zwaTty snieg
puszysty, wktóryun narta zapada sie od 10-15 cm;
g i P s P r z e w i a n y - zbudowany z drobniutkich ziarenek
oipylu, malo zwarty, sypki snieg, który tworzy sie przy silnym
wietrze wczasde, Jub po Ollildzie snieznym;
IpodQbny dop,rzewiaonego,
~ecz dluzej lezacy
g i ps zb i t Y
i bardziej zwarty; narta rozcina go w f.ormie bryl;
s zren - bardzo zbity, ostry, zlodowacialy snieg, który twoorzy ,górna warstwe pokrywy sni:eznej, jest on W8'nikiem silnego
nagrzania w ciagu dnia;
lo d o - s z ren - grUba i silnie zlodowaciala warstwa, której narta nie lamie;
s n i e g m ok r y - snieg lepiacy SIle do nart w czasie odwilzy i na wiosne (przy tempe,raturze wyzej 0°);
s n i e.g z i a r n i s t y - zbudow8Jny z wyraznie widocznych

-

-

ziaren w ciagu dnia wllgotnych,
powstaje
wówczas, gdy w ciagu dnia temoperatU-ra jest powyzej
0° i snieg taje, a w nocy
jest mrozno li snieg maorznie;
fir n
zbudowany z witlkich, wyraznych ziaren zawsze wilgotny,ch, niezmarznietych
(kasza), do nart nie lepi sie, wystepuje glówruie w wyzszych partiach
gór, w miesiacach
wiosennych, tj. w tyun okresie, gdy w dolinach panuja juz temperatury
wyzsze od 0°, a w górach obserwujemy
silne 'przymrozki.
Pokrywa
sruiezna uklada sie w górach niejednostajnie,
totez
ba'rdzo czesto spotykamy
sie nawet
na .niewielkich
PTZestrzeniach z wieloma odmianami sniegu, co utrudnia jazde na nar-

-

tach.

25

\

Lawiny. Zalezruie O<luksztaltowania terenu, gatunku sniegu
<ijego cech fizycznych oraz zmian warunków atmosferycznych
obserwujemy w górach gwaltowne obsuniecia mas snieznych
lawiny. Wskutek nieostroznosci narciarzy "biala smierc" pochlonela juz wieile 0fiar. Sa ok.resy i miejsca, w których lawiny
wystepuja najczesciej, totez stosunkowo latwo je przewidziec.
Strome l naslonecznione stoki, zleby, wielkie opady sniezne,

_

cieple

dni, nagle

odwilze,

wiabry

oraz

nieootrozna

jazda

i

L a w i n y g r u n t o w e powstaja najczesciej w okresach odwilzy i na wiosne z mokregojsniegu, który w formie olbrzymkh
bryl z hukiem spada w dól. Lawiny te sa najniebez;pieczniejsze.
D e s kis n i e z n e twocza sie z nagromadzenia mas swiezo
spadlego sniegu na stara pokrywe. Nieostrozna jazda w tych
warunkach po osniezonym stoku powoduje podciecie narta pewnego odcinka ipOk'orywy,j naruszenie przez to Tównowagi mas
sniegu. a w konsekwencji i lawine.
Lawiny podczas zimy stanowia najwieksze niebezpieczenstwo.
Od lawiny moze sie ustrzec jedynie bardzo wytrawny narciarz,
który zna gatunki sniegu i teren. Najniebezpieczniejsze sa zimy
obfitujace w gwaltowne i duze opady oraz gdy snieg pada na
ziemie zmarznieta. Wówczas snieg nie wiaze sie z pokladem
i obsuwa sie z latwoscia. Szczególnie niebezpieczny jest okres
wczesnych sniegów a nastepnie wczesnej wiosny.
Sa jednakiZe pewne zasady, których przestrze.gajac, mozemy
zabezpieczyc

sie przed

zasypaniem

lawina.

Po pierwsze

-

nie

nalezy przecinac w poprzek stromych zboczy ani 'IN podejsciu
ani w zjezdzie. Dotyczy to stromych zlebów. gdzie gromadzi sie
grubsza wa,rgtwa sniegu, sklonna zawsze do obsuwania oraz
stoków poludniowych, zwlaszcza w okresie w.iosennym, gdy snieg
na skutek silnej operacji slonecznej, kazdej chwili moze ruszyc.
Po drugie - nie nalezy chodzic na nartach po nawisach, ani
przechodzic pod nimi, gdyz moga one runac i poC'iagnac w przepasc lub przygniesc. Po trzecie - trzeba unikac stromych sto-

ków

Do

trawiastych.

szczególnie

'

niebezpiecznych

i

lawinias.tych

-----

f krzy-

iki w górach to warunki, w jakich najczesciej ruszaja lawiny.
L a w i n y p y l o ,we powstaja na stokach bardzo stromych,
ze sndegu suchego. Wystepuja zwykle po wielkich opadach sniegu, który - czy to dzrleki nagrzaniu przez slonce, czy wskutek
podmuchu wiatru, czy tez przez krzyki lub nieostrozna
jazde - gwaltownie opada w dól. Narciarz dos1awszy sie
w obreb takiej lawiny, sila jej zostaje rzucony o ziemie i b&"'dzo
czesto
zdarzaja s'ie wypadki uduszenia przez masy spadajacego
pylu sruie~nego.
..II

-

terenów

.}
1

I

.

I

~f.8

nielJezp..Jecznil

P.!l..ejsciu wzdluz
z nawisami:

P.!!Uj

gram

nie w.c?odziCns ezlsa
naWJ80WoznaClone

la

~

lecznaP~:Za~:~::.-L

w Tatrach naleza: SWistówka i Opalone, przejoscie przez Wodogrzmoty Mickiewicza, Szpiglasowa Przelecz, Zawrat od poludnia, Przelecz Liliowe, Skupniowy Uplaz, Zleb Bryi (przejscie od
Myslenickich Turni na Hale Goryczkowa), stoki Kotla Swinskiego,

Czerwone

Wierchy;

w Tatrach

Zachodnich

-

Kamieni-

sta Turnia, Przelecz Pysznienska, Blyszcz, Soi\va Przelecz, Stoki
Doliny Sta'l'oorobocianskiej. W Karkonoszach - Stoki Sniezki,
Bialy Jar, Zerwy Lomnickie, Sniezne Kotly. W Beskidach pólnocne stoki Babiej Góry.
_Mgla.
Mgla w górach, zwlaszcza w Tatrach stanowi bardzo
powazne niebezpieczenstwo. Gdy zapadnie, widocznosc maleje,
obraz terenu ~mienia sie i turysta -tracj orientacje. W takich
wypadkach na.lezy tak Isc, by poszcze.gólni uczestnicy nie tracili

sie z oczu.

Kontakt

trudno ustalic kierunek,

sluchowy

podczas

mgly

zawodzi

-

z którego glos dochodzi. Podczas mgly
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nie nalezy odlaczac sie, gdyz moze to spowod!ywac wypadek
zwlaszcza w terenie urwistym.
Gdy mgla zaskoczy na szczycie, nalezy zjechac jak najszybciej w nizsze partie, zanim stracimy orientaoje co do kierunku
(o ile pnamy dokladnie te.ren). W dole mgly zwykle sa rzadsze,
wzglednie w ogóle uStepUija. Odwrotna sY'tUJacjemamy .podczas
wypogadzania. Wówczas mgly opadaja zbita warstwa, a na
szczytach swieoi slonce i mozna spotkac zjawisko zwane ,,morzem mgiel".
.Tezeli dzien jest niepewny, nalezy wybierac trasy znaczone
specjalnymi tyczkami. Z trasy tej nie wolno zbaczac. Podczas
mgly najwytrawniejsi
narciarze bladzili.
Nie nalezy ohodzic w nieZlI1anym terenie sam.otnie, ,gdyz nawet zwichniecie n-agi lub zlamam:ie I!1.alltymoze spowodowac najtragiczniejsze nasteps'twa. Gór nie mOZJna lekcewazyc. Nieraz
najlatwiejszy, znany nam dobrze teren, Ip()dczas mgly li :zadymki
moze sie Olkazacbardzo trudny, a lIlawet lIliedo przebycia dla wytrawnego turysty. Jako przyklad moze posluzyc (kolo Hali Gamala plaszczyzna, posiadajaca nawet
sienicowej) Karczmisko
szereg charakterystycznych,
naturalnych
znaków terenowych,
gdzie wielu dobrych narciarzy-turystów
bladzilo po kilka godzin, a mniej wprawni ulegali powaznym wypadkom odmrozen,
zaslabniec itp.
Pomoc w górach. W razie wypadku nie wolno zostawic towarzysza bez opieki. Jezeli ze~l je.st .liczniejszy ojtnie mozna samemu udzielic pomocy poszkodowaIIlemu, wówczas przynajmniej
jedna lub dwie osoby powinny zostac przy ofiarze wypadku,
pod<2as gdy iII1ni udaja sie po pomoc. Jesli zespól sklada sie
z trzech osób, jedna zostaje na miejtscu, a dTu.ga spieszy po .ratunek. O ile warunki atmosferyczne, rodzaj wypadku, wzglednie
zbyt wielka odleglosc od pUMtU ,ratunkowego zmuszaja nas do
tego, udzielamy natyohmiast sami lPierwszej iPOffiocy.
W z y w a n i e p o m o c y. Haslem wzywajacym 'Pomocy jest
miedzynarodowy sygnal sluchowy lub qptyczny (krzyk, gwizd,
machanie z daleka wiooCZlIlymprzedmiotem, swiatlo), podawany
szesc razy na minute, w odstepach co 10 sekUlIld az do skutku.
Obowiazlkiem kazdego Iturys.ty jest '<XiIpQIWledziec
na sygnal
jakimkolwiek sygnalem o<ptycznym Jub sluchowym trzy razy na
m.1nute w odstepach co 20 sekund.

-

Jezeli wzywaja,cy pomocy znaduja sie w trudno dQstepnym
miejscu, kazdy kto uslytSzal sygnal winien zaa-larmowac najblizo ile chodzi o wypasze schronisko lub osiedle, wzglednie
dek w Tatrach - Pogotowie Ratunkowe rw~aikopalIlem lub Po-

-
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'gotowie Czechoslowackie. Dobrze jest, aby ktos pozostal w poblizu miejsca wypadku celem ulatwienia akcji ratunkowej.
Ochrona przyrody. Przed wyruszenJem lIla wycieczke nale:L.Y
dokLadnie poinformowac uczestników, ze jednym z !baxdzo istotnych obowiazków 'kazdego bez wyjart;ku turysty jest bra:nie
udzialu w ogólnokrajowej a'kcji ochrony !Przyrody.
Przyrode powiI1Ilismy szaawwac i ochr.am:iac. tpamietajmy, ze
stalIlowi ona dobro calego na'rodu. ,obowiazkiem kazdego turysty
lest nie tylko znac ~asady ochrony przyrody i ,stosowac je, ale
szerzyc ich znajomosc wsród d'nnych, IDiI1iejuswiadomionych
oraz _czuwac, by zasady <te byly IPTzestrzegane.
Nawet w czasie lPelnej zimy przestrzeganie
ogólnych zasad
ochrony przyrody ma wie1kie 7JIlaczenie: Wiadomo, ze halasliwe
zachowanie sie w górach ploszy ~wierzyne.
Narciarz styka 'sie z TOSlinnosc.ia znacmie mniej lIliz turysta
w lecie, powinien jednak unikac niszczenia drzew i krzewów,
zwlaszcza w mlodnikach, gdzie bezwarunkowo nie wolno deptac
drzewek przykrytych lekko sniegiem.
Powyzej górnej Ipaxtii ,lasu :rozciagaja sie rozlegle lIlier,az tereny kosodrzewiny czyli !kosówki. Pokryte grubo SIIliegiem ikrzaki sa dobrze chronione i moima bez szkody je:hdzic po nich na
nartach, ale wystajace galezie nalezy omij.ac, zwlaszcza jezeli
narty zaoopatrzone sa w metalowe krawedzie.
IW górnej granicy lasu w Tattrach 'rosnie limba. Jest to drzewo podobne do sosny, której w T.atmch tpTawie sie nie LSIpQI1;yka.
Latwo ja odróZoI1lcod swier>ka ,poksztalcie lkorOoIlY(zaokraglonej), .a od sosny tpOtym, ze ma 1p05 \SZIPilekw !peczku.. Piekne
to drzewo jest dOtSc,rzadkie i dlatego nalezy otaczac je tSzczególnie tStaranna opieka. ,ZTywanie Jub scinanie galazek jes.t równiez niszczeniem drzew. W razie koniecz.nosci uzycia galezi
drzew przy nieszczesliwyoh wypad!kach nalezy sctn.ac je tylloo
z drzew pospolitych ,(swierki) i o ile mOOnosci lIlie przy górnej
granicy lasu. P.a.lenie ogIIlisk jest dqpuszczalne tylko w :razie
/bezwzglednej koniecznosci lub n:ieszczesliwego wypadku.
lN"a wiosne - w maxcu i kwietniu -,kwitnie
w Tatrach
i Beskidach s.zafran spiski, zwany ,powszechnie krokusem.
Zjerozajac na nartach z wyzszych partii gór narciarze zastaja
nieraz cale polalIlY'POIkryie-tym tpieklnym kwiatem. Nie wolno go
ani wyJQOpywac z bulwami, ani ZT}"Wac.Podlega on .specjalnej
oohronie ustaJWowej i .nie wolno go ani @rzedawac ani 'kupowac.
Z inny.ch kwiatów, z którymi mo(ziena wiosne spotkac sie'narciarz w. terenach podg&rSlkich i górskich, naJezy wymienic jeszcze sasanki, zawilce, przebisnieg, wawrzynek wilcze lyko, go29

ryczke wiQsenna i sniezyczke. W pewnych okQlicach niektóre
L tych ,~iatów
juz wytepiono wskutek masIOwego zbierania.
Kulturalny turysta .nie zrywa w górach zadnych 'kwiatów, chroniac je dla siebie i dla innych, 'którzy przyjda w te same okQlice
w :nastepnych latach.
Górska i nizinna odznaka turystyczna.
Dla zachecenia mlodziezy i doroslych do racjonalnegQ u,prawiania tturysty1ki ocaz
poznania narciarskich szlaków turystycznych Komisja TurystykJ. Narciarskiej Zarzadu Glównego PQlskiegQ TQwarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
(KTN - PTTK) ustanowila Górska
Odzna.ke Narcia!1Ska PTTK (w skrócie GON) i Ni.zi-I1II1a
Odz.nake
Narciarska PT'l1K (w skrócie NON).
Odmaki moze zdQbywac Ikazdy bez rómicy :plci obywa.tel, który ukonczyl l5-ty rQk zycia, 'Przez wy.pelnienie wymagan Qkreslonych regulaminem tych odznak.
Dla Qrientacji podajemy najwazniej.sze ipU:I1lkiytego regulaminu.
I talk § 4 mówi: GON i NON sa oddzielnymi odznakami. Kazda
z nioh ipO!Siadatrzy stopnie - bra.zowy,srebrny i zloty.
Odzmaki zdobywa sie kQlejnQ. W ciagu sewnu Illarciarskiego
(od 1ka!iJdej
grudniaQdznaki.
do 30 kwietnia) mozna uzyskac tylkQ jeden stopien
WYZ5ze stopnie (srebrny i zloty) poszczególnych odznak mQzna równiez uzyskac jprzez wielokrotne 'Pow,tarzanie norm stolpma nizszego. W szczególnosci od:zmake w stopniu srebrnym mozna uzyskac równiez 'przez trzykrotne powtórzenie nQrmy dla
stopnia brazowego. Odznake w stQpniu zlotym !Przez dwukrotllle
powtórzenie
norm :stOlpnia srebrneg.o lub szesciokrotnie Illormy
stOlpnia
-brazowegQ.
§ 5. Podstawa :przyzmmia GÓTsikiej lub Nizinnej Odznaki Narciarskiej PTTK jest odbycie w jednym sezonie narciaiI's>kJ.m
szeregu wycieczek z iposród wymienionych rw wykazie szlaków
narciarskich. Punktacja Ipodana w "PQradllliiku Turystycznym
Narciarza

-

Na Nartach".

Obowiazuje

odlbycie takich

Hosci wy-

cieczek, aby przyznawane za nie punkty, powiekszone o premie
za wiek i za warunki dnia, daly lacznie j.losc wymaga!!1a dla daneg? stopnia odznaki.
§ 17. Do zdobycia GON Illalezy uzyskac w sezonie narciarskim
dla stOlpnia brazowegQ
srebrnego
zlotegQ
30

50 'Pkt.
150
300 "

§ 19. Ulbiegajacy :sie Q GON obowiazany
jest 'Przed rozpoczeciem wycieczkJ. zaopatrzyc
sie w protokól GON, WY!I)elnic gQ
i przedkladac
przodQwnikom
GON !PO kazdej wycieczce
celem
klOntrIOli, wpisania wycieczki, noty zasadniczej
i premii oraz pod'Pisania. Druki IPfQtokólów GON otrzymac mQzna w Komisji Turystyki Narciarskiej
PTTK 'Oraz w Biura,ch ,obslugi Turystów
I

~

I

.

PTTK w Qsrod1kach turystyki narciarskiej.
§ 29. Dla zdobycia NON nalezy uzyskac w ciagu jednegQ se.
zonu
dla stctpnia 'brazowegQ
100 pkt.
"
"
srebrnego
250"
"
"zlotegQ
500 "
§ 31. Ubiegajacy sie o' NON lObowiazany jest .przed iTozpoczeciem wycieczek zaopatrzyc sie w jprotokól NON, w)'lpeliIlic gQ
i wpisywac dane wycieczkQwe oraz jpotwJerdzac je w punktach
wyjscicrwych, IkCUl'trQlnychi docelowych. DQkladne dnformacje
dotyczace zdobywania GON i NON zawiera pr.zewodnik turystynarciarza "Na Nartach".
GON lub NON moze i !powinien zdobyc kazdy turysta-naTCiaTZ.
Sa Qne widomym znakiem aktywnych turystów-narciarzy.
EKWIPUNEK

NARCIARZA

Zima, z uwagi na gwaltowne zmiany warunków atmosferycznych i duze wahania temperatury, zmusza dQ bardzQ starannegQ
i przewidujacego przygotowania ekwipunku :narciars~iegQ.
Ubiór narciarza powinien byc praktyczny, ale i estetyczny.
SWQboda ruchu oraz samopoczucie narciarza duzo zaleza Od
ubiQru, od jego kroju i estetycznego wygladu. Ubiór powinien
byc lelci{i a równIOczesnie cieply, wy:k<many z glad~iego materialu: Materialu wlochatego czepia sie snieg, skutkiem czego
ubranie przemaka.
Ubiór na.rciarski kobiety czy mez.czyzny :clie rózni sie niczym.
Na ubiór sklada s.ie:
C i e p l a b i e l i z n a: a) trykoty dlugie, b) koszula
flanelowa.
S kar
p e t y w e l n i a n e i ciensze (pod spód) Ibawelniane. W zimie nalezy nosic 2 pary skarpetek. BezposredniQ na
nQgi naciagamy skarpety cienkie. bawelniane, na które nadziewamy skarpety drugie, welniane.
S wet
e r welniany pod szyje (golf) z dlugimi rekawami,
a na wiosne bez rekawów.
SI

s p o d n i e narciarskie sa dlugie, wpuszczane do butów,
zakonczone guma pod stopa. Powinny one byc wykonane z mocnego, gladkiego materialu, najlepiej z gabardyny grubej (wlochatej po lewej stronie); kolor wedlug gustu. Narciarze korpulentni
najlepiej wygladaja w ciemnych spodnia'Ch, szczupló. natomiast
w jasnych. Jesli <;ho;xlzio praktycznosc, to najlepsze sa &podnie
koloru ciemnoszareg,o lub ciemnozielonego. Spodnie ,powinny
siegac tyJJko bioder, dlatego ze narciarz wykonuje ciagle lekkie
zwroty w pasie, który nie moze byc skrepowany, gdyz utrudnia
to oddychanie i pow.xluje bóle zoladka zwlaszcza podczas marszu po jedzeniu. W kostce 'SiPodnie powinny byc nieco szersze od
cholewki buta i lekko zwisajace, ale ty'l.ko tyle, aby podczas
siedzenia nie wypychac nogawek na kolanach. Dwie kieszenie
z tylu, dwie z boku i mala na zegarek:. Wszystk,ie kieszenie bez
wyjatku powinny byc zapinane. szczelnie najlepiej na blyskawiczny zamek. W razie upadku jestesmy wówczas zabezpieczeni
od naprószenia sniegu i zgubienia prze4miotów.
B fil t y. Szczególna uwage trzeba zwrócic na doabór odpowiednich butów naroiarskich. Zle dopasowane buty moga przekreslic wszystkie nasze plany. Poza tym stanowia one naj powazniejsza pozycje budzetowa w ekwipunku narciarz!l. Buty nie
moga byc ciasne w palcach ani za krótkie, powinny byc dluzsze
od stOiPYo pól centymetra, natomiast w kostce musza dokladnie
przylegac, co chroni staw 5k1.."ik:OWY
od zwichniecia, ulatwia panowanie nad nartami i zapObiega sypaniu sie sniegu do !butów.
Buty narciarskje wykonane ze skóry bawolej sa najlepsze;
skóra t~. jest tlusta, nie przepuszcza wilgoci i jest miekka. Buty
juchtowe sa równiez dobre, wymagaja jednakze czestego smarowania, sa natomiast znacznie tansze. But narciarsiki musi miec
mocna, twarda podeszwe, przód sciety, boki równe, tak aby
dokladnie przylegaly do szczek przy nartach. Obcas wydrazony
wzglednie nieco wysuniety po to, aby wiazanie nie zsuwalo sie
z piety. W tym drugim wypadku nad obcasem powinna byc
specjalna ochrona w postaci waskiego pasa skóry.
C z a p k a - z opuszczonymi na uszy klapami i daszkiem
(krój tzw. norweski). Daszek chroni oczy od slonca i podczassniezycy. Posiadacze szczelnych okularów narciarskich uzywaja
miekkich welnianych czapek. Maja one jednak zastosowanie
glównie podczas zjazdu.
S z a l i k welniany jest bardzo przydatny szczególnie podczas
wiatru i silnych mrozów nie tylko dla ochrony szyi, lecz takze
uszu i twarzy.
W i a t rów k a z kapturem, kieszenia na piersiach, wyko32

Buty nBll'c~3!rskie (ty» górski zjazdOWY), sznurowane 'Podwójnie,
wzmacniajace
stOipe i &taw
skokowY,

nana z lekkiego, cienkiego, lecz gestego materialu (nie gumowanego), jak sama nazwa wskazuje, chronic ma przed wiatrem
i sniegiem, a nie przed deszczem. Przeciagana przez glowe jest
Poradnik

turysty

narciarza

-
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