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Lektura krajobrazu 
Czasopisma krajoznawczo-turystyczne 

jako narzędzie edukacji 
w dwudziestoleciu międzywojennym

Wprowadzenie

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku rozpoczęło w Polsce nie tylko 
okres euforii, poczucia sprawiedliwości dziejowej, ale przede wszystkim 
czas zmagań i pokonywania trudności będących efektem długoletniego 
funkcjonowania ziem polskich w ramach różnych organizmów państwo-
wych. Jedną z płaszczyzn życia społecznego, znajdującą się w kręgu 
szczególnego zainteresowania kolejnych rządów w Drugiej Rzeczypospo-
litej, a także różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji, związków zawo-
dowych, partii politycznych, była edukacja. Dyskusje, jakie toczono m.in. 
na kongresach, zjazdach pedagogicznych zwoływanych np. z inicjatywy 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, miały na celu sformułowanie nie tyle 
konkretnych programów kształcenia, ile ponadczasowych ram systemu 
aksjologicznego1. U podstaw owego systemu leżałyby wartości będące 
kwintesencją światowych, humanistycznych ideałów wychowania społecz-
no-moralnego i zasad wypływających z kultury polskiego narodu. Bada-
cze historii myśli pedagogicznej, omawiając aktualne w latach 1918—1939 

1 Zob. ł. kabzińska: Idea wychowania moralno-społecznego w programach Mię-
dzynarodowych Kongresów Pedagogicznych okresu międzywojennego. „Warmińsko-
-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne” 2013, nr 4, s. 39—66.
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koncepcje wychowawcze i spory prowadzone na tym tle, zwłaszcza przez 
partie polityczne, wymieniają cechy osobowości w sposób szczególny 
eksponowane w postulowanych wzorcach. Zalecenia co do dezyderatów 
wychowawczych podnoszone przez Ligę Narodów Romana Dmowskiego 
czy rządy sanacji, a tworzące dwa główne modele wychowania — naro-
dowy i państwowy — po śmierci Józefa Piłsudskiego ewoluowały, tworząc 
jeden zestaw cech charakteryzujący wzorzec obywatela młodego państwa, 
jakim była Rzeczpospolita. Wśród owych atrybutów wymieniano m.in.: 
odpowiedzialność, uczciwość, pracowitość, poświęcenie dla dobra ojczyz- 
ny, narodu2. Środowiskiem realizującym zadania, którym przyświecała 
myśl o wychowaniu młodych ludzi zgodnie z tak nakreślonym wzorcem, 
była, oprócz rodziny, szkoła. Funkcjonowała jednak dobrze rozbudowana 
sieć instytucji, które wspomagały szkołę w jej zadaniach kształcąco-wy-
chowawczych. Spośród nich należy wymienić m.in. Związek Harcerstwa 
Polskiego czy Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Przedsięwzięcia, takie 
jak: organizowanie obozów, wycieczek, kółek zainteresowań, a także wyda-
wanie prasy adresowanej do niedorosłego czytelnika, w znacznym stop-
niu przyczyniły się do kształtowania postaw moralnych młodych ludzi. 
Jerzy Jarowiecki i Irena Socha, analizując prasę dla młodzieży z lat 1918—
1939, to najpopularniejsze w dwudziestoleciu międzywojennym medium 
masowe, podkreślają, że była ona włączana w szeroko pojęty proces edu-
kacji na różnych poziomach kształcenia3. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja sfunkcjonalizowanych spo-
sobów pisania o krajobrazie z wybranych wypowiedzi prasowych, pub-
likowanych na łamach czasopisma krajoznawczo-turystycznego dla mło-
dzieży „Orli Lot”, sygnowanego przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. 
Teksty zanalizowano przy użyciu narzędzi prasoznawczych, jakich dostar-
cza metoda analizy zawartości prasy. Sięgnięto również po terminologię 
z zakresu geokrytyki obecną we współczesnych badaniach regionalistycz-
nych, szczególnie w obrębie regionalizmu literackiego4.

2 Zob. k. jakubiak: Idea wychowania obywatelskiego w polskiej myśli pedagogicz-
nej przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej. „Chowanna” 1998, t. 2 
(11), s. 68. Por. m. sTrzeLecki: Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli poli-
tycznej lat 1918—1939. Bydgoszcz 2008, s. 113—141.

3 Zob. j. jarowiecki: Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa 
w Polsce w latach 1918—2000. Kraków 2016, s. 8—9. Por. i. socHa: Czasopisma dla 
młodzieży — literatura piękna — wychowanie literackie (1918—1939). Katowice 1990, 
s. 153—155.

4 Zob. e. rybicka: Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach 
i praktykach literackich. Kraków 2014, s. 92—11, 117—122. Por. z. cHojNowski: Litera-
turoznawstwo regionów (w poszukiwaniu skutecznych perspektyw badawczych). W: 
Nowy regionalizm w badanach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw. 
Red. m. mikołajczyk, e. rybicka. Kraków 2012, s. 13—28.
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Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 
i jego miejsce w systemie edukacji Drugiej Rzeczypospolitej

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze powołano do życia w Warszawie 
w 1906 roku5. Wśród członków założycieli znaleźli się: Karol Hoffmann, 
Aleksander Janowski, Kazimierz Kulwieć i Zygmunt Gloger. Ostatni został 
pierwszym prezesem PTK. W ustawie z 1906 roku wymieniono w dwóch 
początkowych paragrafach cele, jakie Towarzystwo miało realizować, oraz 
wskazano narzędzia służące do osiągnięcia tak nakreślonych zadań. Jed-
nym z trzech wymienionych celów było „szerzenie wśród ogółu, a szcze-
gólnie młodzieży, wiadomości dotyczących krajoznawstwa polskiego”6, co 
w okresie zaborów jednoznacznie rozumiano jako kultywowanie tradycji 
narodowych, podtrzymywanie poczucia tożsamości i przygotowywanie do 
objęcia władzy nad ziemiami dotychczas będącymi pod rządami obcych 
nacji. Interpretacja pierwszej ustawy PTK dla Polaków była jednoznaczna, 
zwłaszcza gdy odczytywano zapisy, pamiętając o dewizie PTK: „Przez 
poznanie kraju do jego umiłowania, przez umiłowanie do czynów ofiar-
nych”. Działania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, tak jak innych 
obywatelskich inicjatyw Polaków z czasów zaborów, wpisywały się w zada-
nia wychowawczo-pedagogiczne, jakich z oczywistych powodów nie reali-
zował oficjalny system oświatowy. Członkowie PTK przyczynili się, wypeł-
niając zapisy Ustawy…, do zachowania dziedzictwa przez 

gromadzenie danych naukowych: geograficznych, fizjograficz-
nych, antropologicznych, etnograficznych, statystyczno-ekono-
micznych, archeologicznych oraz związanych z historią sztuki, 
dotyczących ziem polskich i krajów przyległych historycznie lub 
geograficznie z nimi związanych7. 

5 Na temat historii i rozwoju krajoznawstwa w Polsce w latach międzywojennych jest 
już bogata literatura. Można wymienić np. prace przygotowywane przez Komisję Historii 
i Tradycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego: Stu-
dia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. Wybór materiałów oraz układ tomu 
w. skowroN, j. umiński. Warszawa 2006; Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa 
polskiego. Od PTK do PTTK. Wybór materiałów oraz układ tomu W. skowroN, j. umiń-
ski. Red. e. maTusiak-gorDoN. Warszawa 2009; Studia i materiały z dziejów krajoznaw-
stwa polskiego. PTTK w roku sześćdziesięciolecia. T. 4. Wybór materiałów oraz układ 
tomu e. wieczorek, j. umiński. Warszawa 2010; Studia i materiały z dziejów krajo-
znawstwa polskiego. Kontynuacja pracy krajoznawczej jako wartość kulturotwórcza. 
T. 5. Wybór materiałów i układ tomu e. wieczorek. Warszawa 2011; Studia i materiały 
z dziejów krajoznawstwa polskiego. Tożsamość Towarzystwa budowana przez poko-
lenia krajoznawców. T. 6. Wybór materiałów i układ tomu e. wieczorek. Warszawa 2012.

6 Ustawa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1906, s. 1.
7 Ibidem.
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Efektem aktywności PTK było powstanie wielu prywatnych izb 
pamięci, muzeów, które później, już po 1918 roku, stanowiły podstawy pol-
skiego muzealnictwa. Praca z młodzieżą, zwłaszcza udział młodych ludzi 
w wycieczkach, obozach, prelekcjach, pozwoliła natomiast skodyfikować 
metodyczne podstawy nauczania geografii czy historii. 

Po odzyskaniu niepodległości główny ton dyskusjom nad dalszym 
funkcjonowaniem PTK nadał Aleksander Patkowski8 uznawany za twórcę 
regionalizmu jako elementu polityki państwowej. W ogłoszonym w 1924 
roku na łamach „Przeglądu Współczesnego” programie regionalizmu Pat-
kowski wyjątkową rolę w jego realizacji przypisał nauczycielom9. Dydak-
tycy w naturalny sposób byli predysponowani do wskazywania wzorców, 
przekazywania norm, zasad dotyczących postępowania i zachowywania 
się w różnych sytuacjach oraz okolicznościach. Nauczycieli do wypełnie-
nia misji regionalizmu, wspomagającej proces kształtowania „duszy mło-
dego pokolenia Polski”, przygotowywano m.in. w ramach kursów organi-
zowanych przez Powszechny Uniwersytet im. Stanisława Konarskiego10, 
a także przez propagowanie lektury czasopism specjalistycznych, w tym 
krajoznawczo-turystycznych. Zmiana sytuacji politycznej po 1918 roku spo-
wodowała ujednolicenie i uregulowanie działań, jakimi objęto młodzież. 
Powoływano do życia koła młodzieżowe wraz z sekcjami, m.in. odczytową, 
wycieczkową. W historii młodzieżowego ruchu krajoznawczego zapisał się 
szczególnie Leopold Węgrzynowicz — nauczyciel, społecznik, komendant 
hufca harcerskiego w Krakowie, propagator skautingu i krajoznawstwa11. 
Węgrzynowicz przewodniczył założonej w 1918 roku Sekcji Krajoznawczej 
Młodzieży, a dwa lata później powołał do życia czasopismo adresowane do 
członków młodzieżowych kół krajoznawczych. Początkowo dwa pierwsze 
numery (był to numer łączony) pisma nosiły tytuł „Miesięcznik Krajoznaw-
czy dla Młodzieży”, a od numeru trzeciego aż do wybuchu II wojny świato-
wej miesięcznik ukazywał się jako „Orli Lot. Miesięcznik Krajoznawczy dla 

 8 Na temat regionalizmu i Aleksandra Patkowskiego ukazało się wiele opracowań, 
m.in. b. wysocka: Regionalizm wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1919—1939. Poznań 
1981; z. wójcik: Pionier regionalizmu turystyczno-krajoznawczego w Polsce. Radom 
2003; a. Lubczyńska: Regionalizm kielecki w latach 1918—1939. Kielce 2008; E. cHu-
Dziński: Regionalizm. Idea — ludzie — instytucje. Warszawa 2013.

 9 Zob. a. PaTkowski: Idee przewodnie regionalizm. „Przegląd Współczesny” 1924, 
t. 11, z. 30, s. 3—14.

10 Zob. a. PaTkowski: Projekt organizacji Uniwersytetu Powszechnego imienia 
Stanisława Konarskiego dla nauczycielstwa szkół powszechnych i średnich oraz 
pracowników społecznych i samorządowych. „Oświata Pozaszkolna” 1923, nr 1,
s. 46—52.

11 Zob. b. boczukowa: Tradycje szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego 
w Polsce. Siedlce 2003, s. 45—86. Por. a. czarNowski: Leopold Węgrzynowicz — orga-
nizator krajoznawstwa wśród młodzieży. Warszawa 1987, s. 23—35.
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Młodzieży”. Inspiracją zmiany tytułu była Pieśń o ziemi naszej Wincen-
tego Pola. Do jej ideowej wymowy nawiązywało słowo wstępne redaktora 
naczelnego. Węgrzynowicz w apelatywnym, podniosłym tonie zwracał się 
do młodych czytelników, wskazując nie tylko cele periodyku, ale i pracy 
młodzieżowych kół krajoznawczych:

Oddając pierwszy numer czasopisma, poświęconego krajo-
znawstwu, do rąk młodzieży, pragniemy rozdmuchać tę iskrę, 
która w młodocianym rozpala się wieku, iskrę miłości Ojczyzny, 
miłości wszystkiego, co nasze, ziemi naszej, jej historii, zabyt-
ków i ludu polskiego. Poznać, aby ukochać — oto hasło nasze. 
Z tym hasłem idziemy do Was, Młodzieży Polska. Pragniemy, 
aby w czasie wolnym od nauki wszystkie ziemie polskie zaroiły 
się od gromadek młodych krajoznawców, by do nich przemó-
wić mogły wszystkie góry i rzeki, wszystkie miasta, wsie, koś-
cioły i zamki, chata polska i lud polski, by mogły przemówić 
swoją przeszłością, by mogły opowiadać im swe dole i niedole 
i ich życie obecne, żeby wszystko śpiewało im pieśń zwycięstwa 
i swobody, by odczuć i zrozumieć mogli, że ziemia ta i wszystko 
na niej, to nasze, to polskie, zdobyte i wywalczone długowie-
kową pracą naszą i przodków naszych12.

Węgrzynowicz redagował „Orli Lot” do ósmego numeru z 1938 roku, 
z przerwą w 1924, kiedy na czele miesięcznika stanął Tadeusz Kiełpiński. 
W 1938 roku miejsce Węgrzynowicza zajął Tadeusz Seweryn, który pis-
mem kierował do wybuchu II wojny światowej13. Profil „Orlego Lotu” —
krajoznawczo-turystyczny — określał tematykę tekstów drukowanych na 
łamach miesięcznika. Były to przede wszystkim wypowiedzi dotyczące 
walorów krajobrazowych Polski przybierające formy artykułów popular-
nonaukowych, wspomnień, sprawozdań. Teksty wzbogacano materiałem 
ilustracyjnym: szkicami, mapami, wykresami, fotografiami. Oprócz funkcji 
poznawczo-informacyjnej wypowiedzi te, zgodnie z deklaracją progra-
mową otwierającą numer pierwszy pisma, wypełniały także zadania 
wychowawcze. Dlatego nie był im obcy ton perswazyjny, a nawet pate-
tyczny. Wśród autorów, którzy pisali artykuły do miesięcznika, znaleźli 
się znawcy problematyki krajoznawczej, turystycznej, nauczyciele uniwer-
syteccy i szkół średnich, np. Jan Bystroń, Kazimierz Dobrowolski, Sta-
nisława Niemcówna, Mieczysław Orłowicz, Władysław Szafer czy sam 

12 Do Młodzieży!. „Miesięcznik Krajoznawczy dla Młodzieży” 1920, nr 1—2, s. 1. 
13 O powojennych losach periodyku pisał a. czarNowski: Leopold Węgrzynowicz…, 

s. 7—8. 
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Leopold Węgrzynowicz. Łamy „Orlego Lotu” udostępniano także uczniom, 
członkom kół krajoznawczych, co można zauważyć już od trzeciego roku 
(1923) ukazywania się czasopisma.

Lektura krajobrazu14

Na wyjątkowe znaczenie krajobrazu w procesie wychowania młodych 
ludzi zwróciła uwagę m.in. Stanisława Niemcówna, pionierka dydaktyki 
geografii, nauczycielka w krakowskich szkołach średnich. Jej pracę zaty-
tułowaną Metodyka pracy w kołach krajoznawczych młodzieży dru-
kowano w odcinakach na łamach „Orlego Lotu” w 1921 roku15. Autorka 
szczegółowo instruowała nauczycieli, którzy mieli w planach organizowanie 
wycieczek, obozów krajoznawczych. W poradniku znalazły się praktyczne 
wskazówki, dotyczące np. niezbędnego ekwipunku, ale przede wszystkim 
położono nacisk na artykulację celów, jakie uczestnicy wyprawy winni naj-
pierw samodzielnie zdefiniować, a następnie osiągnąć. Niemcówna była 
zwolenniczką edukacji obejmującej zarówno teorię, jak i praktykę. Dla-
tego, według niej, każdą ekspedycję, jednodniową czy kilkudniową, nale-
żało poprzedzić lekcjami, które wyposażyłyby uczestników w niezbędną 
wiedzę z zakresu historii, geografii i przyrody danego obszaru. Autorka 
Metodyki… wychodziła z założenia, że szczególnie młody człowiek w pełni 
doceni walory nowej dla niego przestrzeni, jeżeli zostanie wcześniej wypo-
sażony w wiedzę o niej, a więc będzie dysponował narzędziami umożliwia-
jącymi mu zauważenie niepowtarzalnych wyznaczników konkretnego kra-
jobrazu czy odkrywanie wyróżników zachowań kulturowych społeczności 
lokalnej. Krakowska propagatorka krajoznawstwa postrzegała wycieczki, 
obozy stacjonarne, wędrowne jako doskonałe formy pracy, rozwijające 
oraz kształcące młodzież pod kątem poznania teoretycznego, fizycznego, 
etycznego, jak również estetycznego:

14 Autorka jest świadoma dyskusji nad rozumieniem i zakresem pojęć krajobraz, 
przestrzeń, jaka toczy się w różnych dyscyplinach naukowych: humanistycznych, spo-
łecznych, przyrodniczych. W niniejszym tekście termin krajobraz kulturowy jest rozu-
miany jako przestrzeń przyrodnicza znajdująca się w sferze oddziaływań człowieka, 
a więc na krajobraz kulturowy składają się zarówno elementy środowiska przyrodni-
czego, jak i przejawy ludzkiej działalności na danym obszarze. Por. u. myga-PiąTek: Kraj-
obrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Katowice 2012.

15 s. NiemcówNa: Metodyka pracy w kołach krajoznawczych młodzieży. „Orli Lot” 
1921, nr 3, s. 35—37; nr 4, s. 50—53; nr 6, s. 85—87; nr 7, s. 98—99; nr 8—10, s. 116—
117. W formie zwartej pracę Niemcówny opublikowano w Krakowie w 1921 r.
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Przebywanie wśród natury ma odradzające znaczenie dla 
fizycznego i duchowego zdrowia i rozwoju […]. Piękno kraj-
obrazów kształci w nas pierwiastek etyczny i nie pozwala
krajoznawcom niszczyć roślinności ani zaśmiecać gór, lecz 
czyni z nich obrońców przyrody oraz zabytków kultury i pracy 
ludzkiej16.

Zgodnie z metodycznymi wskazówkami Niemcówny uczestnicy wycie-
czek mieli rejestrować swoje spostrzeżenia, robiąc notatki, fotografie, 
rysunki, i tym samym przyczyniać się do zachowania dziedzictwa kul-
turowego rozumianego jako zespół rzeczy materialnych, niematerialnych 
oraz jako środowisko naturalne. Wymagano od uczniów, aby np. nadsyłane 
sprawozdania sporządzali według wskazówek zamieszczonych na łamach 
periodyku. Wypowiedzi te winny się, zdaniem redakcji, odznaczać bogatą 
warstwą faktograficzną, ponieważ to właśnie nie tylko dowodziło spraw-
nej organizacji wycieczki i realizacji założeń programowych krajoznaw-
stwa, ale także w dalszej perspektywie służyło jako swoisty poradnik dla 
wszystkich czytelników „Orlego Lotu”. Dlatego redakcja chwaliła, wskazu-
jąc jako wzór, sprawozdania zawierające szczegółowe informacje o: trasie 
wycieczki; rodzajach transportu, z jakiego korzystano; miejscach nocle-
gowych; kosztach; zwiedzanych obiektach; ukształtowaniu terenu; florze; 
faunie; obyczajach, zwyczajach ludzi zamieszkujących dany region. W nad-
syłanych przez uczniów relacjach, wspomnieniach, sprawozdaniach nie 
zabrakło jednocześnie tonu emocjonalnego, świadczącego o zmysłowej 
wizualizacji przestrzeni i nadawaniu jej obrazowi znaczenia w wymiarze 
aksjologicznym. 

Młodych adeptom turystyki w kształcie propagowanym przez krajo-
znawców artykuły autorstwa uznanych autorytetów i przede wszystkim 
osób zaangażowanych w organizowanie wypraw, zwłaszcza tych wymaga-
jących szczególnych przygotowań, jak wycieczki wysokogórskie, dostar-
czały wiedzy praktycznej, ale też były dla nich swego rodzaju matrycami 
opisu ich własnych przeżyć. Kazimierz Dobrowolski, socjolog, znawca 
historii, osadnictwa i kultury ludowej Tatr oraz Podtatrza, w krótkim arty-
kule otwierającym numer czwarty „Orlego Lotu” z 1921 roku, stosując 
wykrzyknienia, bezpośrednie zwroty do czytelnika, apelował, aby z nadej-
ściem wiosny jak najczęściej obcować z przyrodą:

W kraj, na wycieczki! Gdy tylko przyjdzie dzień jasny, wolny od 
zajęć szkolnych czy zawodowych, wyrwiemy się z pęt miejskich 
murów, choć na parę godzin! Jak najczęściej! Jakże radosne 

16 Ibidem, „Orli Lot” 1921, nr 3, s. 35—36.
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będą potem powroty z tych wypraw. Wszak każda z nich jesz-
cze silniej rozpali w nas gorącą miłość do najdroższej matki: 
Ziemicy polskiej. Tam na wolnym powietrzu nauczymy się włas-
nymi oczyma poznawać jej rzeźbę przebogatą, wody, świat 
roślinny i skarb jej największy: lud z prastarą jego kulturą, stro-
jem, pieśnią, obrzędem, sztuką i twardą wolą życia17.

Dobrowolski wielokrotnie w swojej odezwie, pisząc o krajobrazie, uży-
wał epitetów superlatywnych i nadawał obrazowi przestrzeni cechy, które 
czyniły ją wyjątkową, mającą wpływ na wędrowców:

Szczęśliwi zaś z pogłębienia wiedzy o kraju i spełnienia obo-
wiązku obywatelskiego z nierównym zadowoleniem spo-
strzeżemy, że fizyczne nasze siły rozrastają się niebywale. 
Żarem tchnące groty słoneczne, spiżem zbrązowiły nam twa-
rze. Skrzepły stalą ramiona. Nie ma już trudu, zapory, któ-
rej byśmy nie pokonali. Z jakimże weselem idziemy naprzód, 
mocarni, zdrowi, zwycięzcy. A ze świeżym powiewem wiatru, 
co w piersiach ostaje, spotężniał też nasz hart ducha […]. Więc 
na wycieczki, bracia, w najbliższym wpierw promieniu. Skoro 
zaś warunki pozwolą na Kresy, na Spisz i Orawę, na Śląsk, 
Pomorze i Mazury, gdzie polskość często nikłą sączy się strugą, 
a popłynąć musi lawiną. W kraj, orli rozwińmy lot!18.

W artykułach Dobrowolskiego opisy krajobrazów, zwłaszcza ziem, 
o które jeszcze po 1918 roku toczyły się spory terytorialne, czy też tych, 
które znalazły się poza granicami państwa polskiego jeszcze przed zabo-
rami, stanowiły egzemplifikację topografii emotywnej. Autor animizował 
nieożywioną przyrodę, np. skały, koncentrując się na prezentacji postrze-
gania wzrokowego mającej nie tyle z fotograficzną dokładnością rejestro-
wać zauważone szczegóły, ile wywoływać w czytelniku określony rodzaj 
wrażenia. Zastosowane epitety pozwoliły na zapis uczuć wkomponowany 
w barwę desygnatu widzianego w danej chwili w taki, a nie inny sposób. 
Młody odbiorca „Orlego Lotu”, zapoznając się z tego rodzaju fragmentami, 
miał szansę współuczestnictwa w owym zdarzeniu przeżywanym dzięki 
kontaktowi z określonego typu przestrzenią:

Przed nami Murań z wierchami tkanymi szlakiem ogniowym, 
Murań skalny olbrzym. Nagle jego ściany jakby zalane morzem 

17 k. DobrowoLski: U wrót wiosny. „Orli Lot” 1921, nr 4, s. 50.
18 Ibidem.
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liliowych kosaćców, niżej ciemne plamy kosówki, a u stoku 
płaty smreków z wyzłacanymi czubami. Na szerokich polanach 
pogwar radosny nowego życia. Uśmiechają się do jaśni słonecz-
nej jaworzyńskie kwiaty przewonne, cudne barwami kwiatu 
dojrzałego… Roztwierają stulone korony […]. Niezapomniane 
widoki, niewygasłe nigdy w pamięci przeżycia… Tu w zetknię-
ciu ze światem Tatr doznają ukojenia nasze tęsknoty za czymś 
nieznanym, pięknym, za jasnym jutrem, tęsknoty, co jak śnie-
życzki pod bielą śniegu, kryją się w głębinach naszego serca. 
Tu czar gór w duszę płynący podnosi nasze skrzydła do gór-
nych lotów i zamierzeń!19.

Przestrzeń, która cechowała się niezwykłym krajobrazem, m.in. rzeźbą 
terenu, jak obszary wysokogórskie, czy rzadko spotykaną roślinnością, 
w naturalny sposób stawała się sceną przeżyć niedoświadczanych codzien-
nie. Środki stylistyczne, jakie Dobrowolski zastosował do opisu krajobrazu 
górskiego, ostatecznie służyły waloryzacji tej przestrzeni, ludzi ją zamiesz-
kujących, a także tam przebywających. O wyjątkowo pozytywnym wpływie 
na kondycję fizyczną i duchową człowieka mającego bezpośredni kontakt 
z górami przekonywała także forma wypowiedzi — wspomnienie, rela-
cja. Autor osobiście doświadczył opisywanych doznań, dodatkowo solida-
ryzował się z czytelnikami, używając pierwszej osoby liczby mnogiej, co 
wzmacniało przesłanie i przekonywało młodych ludzi, że podobne prze-
życia mogą być również ich udziałem. W opisach krajobrazu dominowały 
doznania wzrokowe. Autorzy jednak zwracali także uwagę na inne zmy-
sły, dzięki którym owa mediacja socjalno-przestrzenna stawała się bogat-
sza. Opisy krajobrazu budowano zatem ze środków oddających wrażenia 
wzrokowe, dźwiękowe, dotykowe. Piszący o górach często używali meta-
for, aby oddać słowami specyficzną atmosferę, gdy wiał halny, gdy wiosną 
schodziły lawiny, czy zarysować uczucia towarzyszące wędrówce wzdłuż 
szumiącego, rwącego potoku górskiego. Autorzy przypisywali wyjątkowe 
znaczenie ciszy będącej niejako kwintesencją poczucia nikłości człowieka 
wobec otaczającego go ogromu gór. 

W sensualistyczny sposób opisywano również krajobraz morski. Ste-
fania Tatarówna, pierwsza kobieta, która otrzymała tytuł doktora filozofii 
ścisłej na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczycielka w gimnazjach kra-
kowskich, w numerze siódmym „Orlego Lotu” z 1922 roku opublikowała 
artykuł pod tytułem Urok naszego morza20. Użycie w tytule rzeczownika 
urok w znaczeniu wrażenia estetycznego, niosącego pozytywne konota-

19 k. DobrowoLski: Ze wspomnień jaworzyńskich. „Orli Lot” 1922, nr 2, s. 18.
20 S. TaTarówNa: Urok naszego morza. „Orli Lot” 1922, nr 7, s. 98—99.
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cje, wraz z zaimkiem nasz odnoszącym się do Bałtyku służyło walory-
zacji desygnatu słowa morze. Autorka, podobnie jak taternicy i miłoś-
nicy gór, dokonała wizualizacji krajobrazu, rozpoczynając od rejestracji 
doznań wzrokowych, ale nałożyła na nie opis towarzyszących postrzeganiu 
emocji:

Morze Bałtyckie urok ma dziwny, niezbadany, nieuchwytny, 
choć mało ma tych danych, jakie składają się zwykle na piękno 
okolicy. Toteż urok jego polega mniej na nastroju, jaki wytwa-
rza, raczej na niezwykłej grze barw, na ustawicznej zmianie 
i życiu fal, na ich melancholii i ponurości, która za chwilę zmie-
nić się może w blask wesela, niż na zwykłym uroku innych 
mórz, to jest piękności wybrzeża21.

Tatarówna wplotła we fragmenty przedstawiające zmienną kolorystykę 
morza w zależności od pory dnia czy od aury elementy krajobrazu dźwię-
kowego. Pisała o ciszy, ale i o szumie, który porównywała do pieśni senty-
mentalnej, najpełniej oddającej, jej zdaniem, specyfikę „naszego morza”, 
morza, którego krajobraz dźwiękowy ilustruje losy narodu polskiego:

Zdaje się, że mówią do siebie, że grają falami piosnki o dziw-
nym swojskim uroku, pieśni o sile polskiej i polskim sentymen-
cie, o jakichś utajonych siłach narodu, o przyszłej czy dawnej 
potędze i o cichym szczęściu czy o śnie o nim tylko22.

W podobnym tonie, obrazującym przestrzeń morską za pomocą opisu 
emocji wywołanych oglądem krajobrazu, pisał Ludwik Stolarzewicz, tak 
jak Tatarówna, filozof, nauczyciel gimnazjalny. Pierwsze zdanie jego 
artykułu pt. Poznajemy Pomorze23 dowodziło świadomego sfunkcjonali-
zowania opisu. Autor, waloryzując za pomocą rozbudowanych epitetów 
metaforycznych, porównań, np. najpiękniejsza część Polski, prawdziwe 
Eldorado wrażeń dla zmysłów, wymarzony raj dla turystów, wprowa-
dził elementy wychowania patriotycznego. Stolarzewicz zachwycał się 
wyjątkowością i zróżnicowaniem krajobrazu naturalnego Pomorza, wymie-
niał również zabytki np. Torunia, Chełmna, podkreślając ich słowiański 
rodowód. W ten sposób wzmocnił apel, jaki wystosował do czytelników 
„Orlego Lotu” zawarty w pierwszym akapicie:

21 Ibidem, s. 98.
22 Ibidem, s. 99.
23 L. sToLarzewicz: Poznajemy Pomorze. „Orli Lot” 1922, nr 7, s. 100—102.
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Po stu pięćdziesięciu latach niewoli włączone Pomorze do 
zespołu ziem polskich winno stać się źrenicą w oku naszego 
narodu i nie tylko przez nadmorskie położenie, lecz przez mno-
gie piękności i cuda […]24.

Artykuł Poznajemy Pomorze stanowił także przykład swoistej hierar-
chizacji krajobrazów zgodnie z kryterium intensywności wrażeń zmysło-
wych, jakich konkretna przestrzeń była źródłem. Stolarzewicz zestawiał 
Pomorze, a właściwie zespół emocji towarzyszących obcowaniu z prze-
strzenią morską i przybrzeżną, z Tatrami. Uznawał krajobrazy morski 
i górski za te, które w najwyższym stopniu inspirują malarzy, poetów, 
a zwyczajnym śmiertelnikom dostarczają pokarmu nie tylko dla ducha 
lecz i dla zmysłów25. Identyczne wyznanie można przeczytać we wspo-
mnieniu Jana Sławiczka. Opis swojej pierwszej wyprawy w Tatry kończył 
on pełnym patosu wykrzyknieniem:

Dwie masz, Polsko, świątynie: Bałtyk i Tatry. Pierwszą poko-
chałem, kiedy w noc baśni, w nocy cudu, polską, księżycową 
zamieniała się w ruchliwą szczerozłotą taflę, drugą: gdy poszar-
pane mgliska, gnane wichrem czepiały się zawrotnych urwisk, 
kiedy ostatni pocałunek słońce kładło na wyniosłym czole turni 
i kiedy góral z szczerego serca swojego powiedział: „To na Kas-
prowiczów grób, panie!”26.

Teksty z „Orlego Lotu”, których autorzy prezentowali inne przestrze-
nie niż górską i morską, nie wyróżniały się stosowaniem odmiennych 
środków wyrażania. Dużą frekwencją cieszyły się np. epitety: piękna/
piękny, bogata/bogaty, urocza/uroczy, łączone z przymiotnikiem polski 
czy toponimem Polska. Władysław Szafer, botanik, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, las modrzewiowy na górze Chełmowej w Górach Święto-
krzyskich opisywał jako przepiękny i dodatkowo animizował go, porów-
nując do olbrzymów27. Środki stylistyczne, za których pomocą kreował 
krajobraz leśny, eksponowały motyw patriotyzmu. Szafer posłużył się np. 
kontrastem, przedstawiając obecnych i wcześniejszych gospodarzy świę-
tokrzyskiej puszczy. Zgodnie z manichejskim podziałem, po stronie dobra, 
światła usytuował leśników Polaków, którzy z narażeniem życia ochraniali 
przyrodę, aby po 1918 roku z jej bogactwa mógł korzystać rząd odrodzonej 

24 Ibidem, s. 100.
25 Ibidem.
26 j. sławiczek: Wrażenia z Tatr. „Orli Lot” 1928, nr 3, s. 80—81.
27 Zob. w. szaFer: Bór modrzewiowy u stóp Gór Św.-Krzyskich. „Orli Lot” 1921, 

nr 1, s. 6—7.
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ojczyzny. Po stronie drugiej, utożsamianej ze złem i z siłą niszczycielską, 
stali okupanci wojenni — Niemcy, Austriacy, bezlitośnie niszczący olbrzy-
mie przestrzenie lasów polskich28. W podobnym tonie, podporządkowując 
obrazy krajobrazu celom pozaestetycznym, Szafer pisał o Puszczy Biało-
wieskiej29. 

Obrazowanie silnie sensualistyczne w efekcie sprowadzało się do przy-
pisywania danej przestrzeni konkretnych funkcji i utrwalania takiego wyob-
rażenia w świadomości czytelników „Orlego Lotu”. Teksty tego rodzaju 
w dużej liczbie zamieszczano zwłaszcza w latach napięć politycznych 
oraz wzmożonej działalności propagandowej, mającej na celu wzmocnie-
nie władzy i określonej wizji państwa polskiego. Numer trzeci miesięcz-
nika z 1920 roku poświęcono praktycznie w całości Spiszowi i Orawie, 
spornemu w tym czasie obszarowi, o którego losach zadecydowała Rada 
Ambasadorów dopiero w 1924 roku. Osoby zaangażowane w działania 
na rzecz włączenia jak największych terenów do Rzeczypospolitej były 
członkami PTK, taternikami, pisarzami, znawcami problematyki górskiej. 
Władysław Semkowicz, historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapalony 
narciarz i znawca dziejów Podtatrza, porównał Spisz i Orawę do najcen-
niejszego kamienia w koronie Piastów i Jagiellonów30. Artykuł Śladami 
kultury polskiej na Spiszu skonstruował z informacji o faktach historycz-
nych, których interpretacja miała potwierdzać tezę o polskości tych ziem. 
Takiemu odczytaniu tekstu podporządkowano również warstwę językową 
wypowiedzi. Autor przymiotnik polski dołączył do toponimów (zabytki 
Kieżmarku, Lewoczy, Lubowli były polskie), do rzeczowników abstrak-
cyjnych (kultura tego regionu, zwyczaje, tradycje ludzi zamieszkujących 
ten obszar były polskie), co nadawało im pozytywnie nacechowaną właś-
ciwość jakościową. Semkowicz swój wywód zamknął dwoma akapitami 
zawierającymi pytania retoryczne i wykrzyknienia wpisujące cały artykuł 
w formę apelu:

Czy możemy wyrzec się tej odwiecznie polskiej, przecudnej pod-
tatrzańskiej Ziemicy, w którą tyle krwi, tyle znoju, tyle pier-
wiastków polskiego ducha i polskiej kultury wsiąknęło? Prze-
nigdy! Spisz wróci, musi wrócić do Polski i za nic nie oddamy 
tego, co sama natura wstęgą Popradu związała z lechickim 
Wisły zlewiskiem!31.

28 Ibidem, s. 6.
29 Zob. w. szaFer: Z Puszczy Białowieskiej. Wrażenia z wycieczek odbytych do 

puszczy w latach 1919, 1920. „Orli Lot” 1921, nr 2, s. 25—28.
30 w. semkowicz: Śladami kultury polskiej na Spiszu. „Orli Lot” 1920, nr 3, s. 26.
31 Ibidem.
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Podobne w wymowie wezwania zawierał artykuł Semkowicza będący 
relacją ze zwiedzania zamku w Niedzicy32. W fachowy opis bryły budynku, 
jego architektonicznych detali autor wplatał zdania przywołujące czynniki 
wyższe — Opatrzność Bożą, Sprawiedliwość Dziejową — wyrażając prze-
konanie o rychłej zmianie uwarunkowań politycznych, dzięki czemu zosta-
nie wytyczony nowy, korzystniejszy dla Polski przebieg jej południowej 
granicy: Żal tylko, że za Niedzicą kończy się granica Polski, a zaczyna 
czesko-słowacka, ale miejmy nadzieję, że kiedyś sprawiedliwość zwróci 
nam resztę tej cudnej krainy33.

Śląsk, jego zróżnicowany krajobraz, również często prezentowali redak-
torzy „Orlego Lotu”, sięgając po wyznaczniki kategorii piękna czy wznio-
słości. Podkreślali wyjątkową gospodarczą i ekonomiczną rolę tego regionu 
w rozwoju państwa, akcentując nowoczesną zabudowę miast, imponujący 
park maszynowy. Autorzy piszący o Śląsku nie zapominali o bogactwach 
naturalnych tego regionu, a w odniesieniu do Beskidów — o walorach 
krajobrazowych. Jan Gadomski, astronom, profesor Uniwersytetu War-
szawskiego, we wspomnieniach związanych z poszukiwaniem w Beskidach 
lokalizacji dla planowanego Narodowego Instytutu Astronomicznego dawał 
wyraz swoim uczuciom, kiedy stanął na Lubomirze i Łysinie:

Rozpoznajemy poszczególne szczyty, począwszy od poszarpa-
nych fantastycznych turni Tatr Wysokich, skończywszy na roz-
ległych grzbietach Tatr Zachodnich. Podziwiamy jasne smugi 
wiecznych śniegów oraz sylwety grani. Na zachodzie w głębi 
widać imponujący masyw Babiej Góry z plamą resztek śniegu 
oraz kontury odległych Beskidów Śląskich. Na wschodzie zamy-
kają horyzont liczne grzbiety Beskidu Sądeckiego. Ku północy 
kraj gładki nizinny; gdy wicher spędzi mgły poranne, oko ogar-
nia olbrzymi szmat ziemi hen ku Łysej Górze w kieleckim34.

Entuzjaści sportów zimowych, zwłaszcza narciarstwa, wśród których 
było wielu taterników, młodym czytelnikom pisma przedstawiali zalety 
tego sportu i zachęcali do organizowania wypraw w góry zimową porą. 
Roman Grodecki, członek krakowskiego Akademickiego Związku Sporto-
wego, w humorystyczny sposób relacjonował wyprawę w zimowe Tatry, na 
którą wybrał się wraz z pięcioma przyjaciółmi. Sam już tytuł — Z przygód 
narciarskich35 — sugerował rodzaj prowadzonej narracji. Autor wprawdzie 

32 Zob. w. semkowicz: Niedzica. „Orli Lot” 1921, nr 1, s. 7—10.
33 Ibidem, s. 10.
34 j. gaDomski: Z wyprawy astronomicznej w Beskidy. (Kartka wyrwana z pamięt-

nika). „Orli Lot” 1922, nr 8, s. 122.
35 r. groDecki: Z przygód narciarskich. „Orli Lot” 1922, nr 2, s. 21—22; nr 3, 

s. 41—44; nr 4, s. 56—59.
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podawał szczegóły topograficzne, informował nawet o poniesionych kosz-
tach, ale przyjęta konwencja stylistyczna narzucała czytelnikom wyobra-
żenie tej wycieczki przede wszystkim jako niesamowitej przygody przeży-
wanej w wyjątkowej scenerii:

Tu przypięliśmy szybko narty, ja zapaliłem swoją latarkę i roz-
poczęliśmy dalszy zjazd — po nieznanych nam z zimy tere-
nach. Niektórzy jechali już z wściekłością. Zwłaszcza cudów 
„bohaterstwa” dokazywał Tadzio, który naturę mając niepoha-
mowaną, nie mógł wytrzymać w wolnej jeździe za lub przed 
moją latarką, lecz mijając mnie w szalonym pędzie, rzucał się 
z odwagą w ciemności, gdzie go po chwili odnajdywałem zagłę-
bionego w puszystym śniegu. Po czym znowu w poprzednim 
tempie badał przede mną ciemności, których nie przenikała 
latarka. Tu i ówdzie padali inni, raz nawet posłyszałem wes-
tchnienie, jakie wyrwało się w chwili upadku ze zmarzniętej 
piersi jednego z towarzyszy: „Boże!… czego to człowiek nie robi 
dla przyjemności!…”36.

Pisarze, naukowcy, nauczyciele publikujący na łamach „Orlego Lotu”, 
aby wzmocnić siłę oddziaływania swoich wypowiedzi, często posiłkowali 
się tekstami literackimi, wykorzystując je jako ramę kulturową. Z równą 
częstotliwością dokonywali zapożyczeń stylistycznych, jak też stosowali 
cytacje. Analiza omówionych wypowiedzi, które można uznać za repre-
zentację grupy artykułów eksponujących wątek krajobrazu, pozwoliła 
zauważyć obecność w opisach krajobrazów i przeżyć towarzyszących ich 
postrzeganiu figur, ujęć, środków już utrwalonych w literaturze pięknej. 
W opisach wędrówek górskich charakterystyczne były zabiegi animizu-
jące, symbolika akwatyczna, słownictwo z zakresu architektury, batali-
styki, typowe dla romantycznych utworów tematycznie nawiązujących do 
przestrzeni górskiej37. Trudno dostępne partie pasm górskich ukazywano 
jako miejsce szczególnych, osobistych doznań, kontaktu z transcenden-
cją, stąd zabieg sakralizowania tego typu krajobrazu zgodnie młodopol-
skimi wzorcami poetyckimi. Obrazy innego żywiołu — morza — również 
budowano przy użyciu konwencji literackich, np. topiki morskiej. Adam 
Mickiewicz dokonał przewartościowania tradycyjnej topiki morskiej, prze-
kształcając topos „morza jako miejsca strasznego”38 budzącego grozę 

36 Ibidem, nr 4, s. 57—58.
37 Zob. j. koLbuszewski: Tatry romantyczne. W: iDem: Tatry. Literacka tradycja 

motywu. Kraków 1995.
38 Zob. L. zwierzyński: Topika morska w poezji Adama Mickiewicza. „Pamiętnik 

Literacki” 2000, z. 2, s. 157—173.
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w wyobrażenie żywiołu, który fascynuje. Uczucia strachu i lęku pozosta-
wały, ale nadpisywano nad nimi emocje mieszczące się w zakresie poję-
cia wzniosłość. Podobnie jak góry, morze zostało utożsamione z bytem 
doskonałym, z przestrzenią kontaktu z czymś przekraczającym ludzkie 
wyobrażenia i ludzkie możliwości. Sensualistyczne przedstawienia morza, 
konkretnie Bałtyku, drukowane w „Orlim Locie”, były niejednokrotnie 
konstruowane wokół Mickiewiczowskiego toposu „morskiej otchłani jako 
obrazu egzystencji”39. Autorzy sięgali do analogii między morzem i losem 
nie tyle pojedynczego człowieka, ile narodu. Przestrzeń morska opisywana 
animizująco jako niezmierzona, tajemnicza, żywiołowa, groźna i jedno-
cześnie spokojna, zadumana miała odzwierciedlać cechy, duszę narodu 
polskiego.

Innym sposobem wzmacniającym opis doznawanych wrażeń pod wpły-
wem kontaktu z konkretną przestrzenią było przywoływanie cytatów z utwo-
rów literackich, szczególnie z poezji romantycznej. Autorzy sięgali m.in. 
do Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, traktując ów cykl jako swoisty 
przewodnik po emocjonalnej topografii odrodzonej Rzeczpospolitej i jed-
nocześnie wzorzec opisu uczuć towarzyszących wędrówkom krajoznaw-
czym. Ludwik Jaxa-Bykowski, biolog, psycholog i nauczyciel gimnazjalny 
oraz profesor uniwersytecki, relację z wycieczki na Litwę organizowanej 
dla swoich uczniów opatrzył mottem będącym fragmentem utworu Pola: 
Jeśli ci myśl przyjdzie mylna / Zwątpić w przyszłość i swobodę, /
Wówczas bracie jedź do Wilna / Poznać z hartem dusze młode40. Odwo-
łania do Pieśni o ziemi naszej, do poezji Mickiewicza były dopełnieniem 
obrazu opisywanych przestrzeni, a nawet zastępowały kreację autorską, 
zwłaszcza w tych partiach, w których akcent z opisu wrażeń zmysłowych 
przenoszono na opis uczuć. Marian Gotkiewicz, geograf, krajoznawca, jako 
dwudziestoletni młodzieniec, schodząc z Babiej Góry i patrząc w promie-
niach zachodzącego słońca na widoczną jeszcze panoramę Tatr, śpiewał 
Rotę spisko-orawską Stanisława Eliasza Radzikowskiego41. Włączenie do 
relacji z wycieczki w Beskidy utworu o silnej wymowie patriotycznej było 
punktem kulminacyjnym wyobrażonego krajobrazu emotywnego, u któ-
rego źródeł leżała jak najbardziej realna wędrówka.

Teksty działaczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego eksponu-
jące motyw krajobrazu były przemyślanymi wypowiedziami realizującymi 
określone cele. Autorzy świadomie sięgali po formy, które nie tylko z peda-
gogicznego, ale również psychologicznego punktu widzenia odpowiadały 
oczekiwaniom młodych odbiorców „Orlego Lotu”. Dlatego dominowały 

39 Ibidem, s. 172.
40 L. jaxa-bykowski: Litwa jako teren wycieczek szkolnych. „Orli Lot” 1921, nr 2, 

s. 28.
41 Zob. m. goTkiewicz: Z wycieczek w polskie góry. „Orli Lot” 1922, nr 9, s. 133.
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relacje, wspomnienia. Przyjęcie w narracji perspektywy pierwszoosobo-
wej, stosowanie środków wyrazu wprowadzających napięcie, m.in. bezpo-
średnie zwroty do adresata, skracały dystans między dorosłym autorem 
a młodym czytelnikiem. Operowanie tymi formami również uprawdopo-
dobniało przekaz i pozwalało na zmianę podejścia niedorosłych odbiorców 
czasopisma do lektury tych fragmentów, które przekazywały duże dawki 
wiedzy z zakresu biologii, etnografii, geografii, historii. Umiejętne przepla-
tanie informacji faktograficznych fragmentami humorystycznymi, gawę-
dziarskimi i tekstami literackimi powodowało, że drukowane w „Orlim 
Locie” teksty nie były kojarzone ze szkolnym przymusem lekturowym, 
lecz raczej zapowiadały przeżycie przygody w niecodziennej scenerii. 
O powodzeniu realizowanej przez redakcję miesięcznika strategii świad-
czyły wypowiedzi czytelników pisma, które zgodnie z kilkukrotnymi zapo-
wiedziami coraz częściej zaczęły pojawić się w periodyku. Owo oddanie 
łam pisma młodym ludziom było również konsekwencją sprawnie rozwija-
jącego się ruchu młodzieżowych kół krajoznawczych oraz aktywności ich 
opiekunów. Uczniowie sporządzali sprawozdania zgodnie ze wskazówkami 
metodycznymi np. Niemcówny, czyli koncentrowali się na warstwie infor-
macyjnej, opisywali zwiedzane każdego dnia miejscowości, rejestrowali 
przebytą trasę, komentowali zauważone, szczególnie interesujące lub rzad-
kie, okazy flory i fauny oraz przejawy kultury ludowej. Edukacja szkolna, 
lektura „Orlego Lotu” i z pewnością specyficzna atmosfera obozów, wycie-
czek, dzięki którym młodzież mogła obcować z przestrzenią dotychczas jej 
nieznaną — to czynniki mające wpływ na obecność w ich wypowiedziach 
fragmentów dowodzących emocjonalnego i estetycznego przeżywania kraj- 
obrazu. W Jerzego Epsteina opisie wycieczki w Pieniny, w 1926 roku 
ucznia I klasy gimnazjum z Krakowa, z chwilą ujrzenia gór pojawiają się 
epitety superlatywne — przecudne, przepiękne — towarzyszące nazwom 
szczytów i pasm górskich. Podobnie jak w relacjach doświadczonych auto-
rów, i w tej dominowały opisy wrażeń wzrokowych oddane za pomocą 
barw (np. kolor złoty) niosących pozytywne konotacje. Waloryzacja prze-
strzeni górskiej posłużyła ostatecznie Epsteinowi do wykazania wyjątko-
wego wpływu gór na wycieczkowiczów:

Z żalem żegnaliśmy ten cudowny nasz teren czterodniowego 
działania, a groźne widmo matury zaczęło nam coraz moc-
niej ciążyć na sercu. Ten ucisk zwiększył się jeszcze w dusz-
nym powietrzu krakowskim, a płuca nasze z żalem wspominały 
świetne czasy pienińskie. Pokrzepieni moralnie i wypoczęci, 
z niesłychaną odwagą spoglądamy teraz w przyszłość […]. 
Bogaci w doświadczenie wycieczkowe roimy coraz to śmielsze 
plany przebywania niebosiężnych szczytów […]. Wspomnie-
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nia i obrazy z tej prześlicznej, niezapomnianej wycieczki głę-
boko się wryły w serca nasze, a mnóstwo dokonanych zdjęć 
utrwaliło najważniejsze momenty i przepiękne krajobrazy 
pienińskie42.

Opisy wrażeń z pobytu uczniów nad morzem są podobne w wymowie 
do sprawozdań z wycieczek górskich. Dla Cecylii Wyrwianki, członkini Koła 
Krajoznawczego Młodzieży ze szkoły w Katowicach-Szopienicach, morze 
to potężny żywioł, który czy to w pogodny, czy burzliwy dzień wywoły-
wał niezapomniane wrażenia, przede wszystkim podziwu, niekiedy stra-
chu, ale nie to doznanie okazało się dominujące. Uczennica była bowiem 
zachwycona widokiem morza43.

Zakończenie

Chociaż teksty autorstwa uczniów stylistycznie nie dorównywały tym 
autorstwa dorosłych krajoznawców, to wpisywały się w tę samą matrycę, 
nakreślającą ramy opisu krajobrazu i jednocześnie narzucającą sposób 
jego odczytywania. Zgodnie z ideami ruchu krajoznawczego poznanie wnik- 
liwe, szczegółowe danego obszaru — jego ukształtowania, historii, tra-
dycji ludzi go zamieszkujących — było tożsame z obdarzeniem go pozy-
tywnym uczuciem. Młody adept krajoznawstwa, poznając swoją ojczyz- 
nę, uczył się miłości do niej i gotowości poświęcenia się w jej obronie. 
Sfunkcjonalizowanie obrazów krajobrazu służyło zatem wpajaniu idea-
łów wychowawczych przyświecających edukacji okresu międzywojen-
nego, a narzędziem wspomagającym realizację tak wytyczonych zadań 
była m.in. prasa adresowana do młodego czytelnika, jak analizowany 
„Orli Lot”.

42 j. ePsTeiN: Wycieczka w Pieniny. „Orli Lot” 1926, nr 10, s. 153.
43 c. wyrwiaNka: Nad morze, nad morze!. „Orli Lot” 1939, nr 3, s. 38—39.
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Landscape reading 
Travel and tourism magazines as an education tool in the interwar period

Su m mar y

In the interwar period, the school was supported by numerous institutions and socie-
ties in its exceptional educational tasks at that time. Among them – the Polish Country- 
Lovers’ Society, which by publishing specialized magazines, provided teachers with 
methodological help. The aim of the article was to analyze selected press statements 
published in the pages of Orli Lot (Eagle’s Flight) – one of the most important tourist 
and travel magazines for between 1918 and 1939. By utilizing the tools of the press 
content analysis and geo-criticism method, it was proved that images of feelings asso-
ciated with sensual perception of a given space dominated in descriptions of various 
landscapes. In addition to the cognitive function, descriptions of landscapes composed 
in such a way fulfilled an educational function, as they perpetuated in the minds of 
readers not so much the realistic as imaginary (subordinated to the idea or ideology) 
image of a given space, region, land.

Key words: interwar period, tourist and travel magazines, youth magazines, „Orli Lot”, 
landscape valuation, sensualistic description

Катажина Талуць

Прочтение пейзажа 
Туристско-краеведческие журналы как инструмент образования 

в межвоенном десятилетии

Ρезюме

В межвоенном десятилетии школа в осуществлении особо важных воспитательно-
образовательных задач находила поддержку многочисленных учреждений и товариществ, 
в частности, Польского краеведческого товарищества. Издаваемые ими   специальные 
журналы были огромной методической помощью для учителей.  Целью статьи является 
анализ избранных высказываний в прессе, опубликованных в 1918–1939 гг. на страницах 
журнала „Орли лёт” – одного из самых крупных туристско-краеведческих периодических 
изданий для юношества. Путём применения инструментария метода контент-анализа 
прессы, а также геокритики доказано, что в описании разных пейзажей доминировали 
образы, иллюстрирующие переживания, которые сопутствовали чувственному восприя-
тию данного пространства. Представленные таким образом описания ландшафтов выпол-
няли наряду с познавательной также воспитательную функцию, поскольку закрепляли 
в сознании читателей не столько действительный, сколько воображаемый (подчинённый 
идее или идеологии) образ данного пространства, региона, края. 
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