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Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze – grudzień 2008 

Rok 2008 został ustanowiony przez Zarząd Główny PTTK „Rokiem Przyrody w PTTK”  

W roku 2008 w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra prowadzone były stałe zajęcia i impre-
zy cykliczne: 

• kurs dla pilotów wycieczek (we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym) – kierownik kursu: 
Piotr Gryszel, 

• kurs dla kandydatów na przewodników górskich – kierownik kursu: Andrzej Mateusiak, 
• 39 edycja „Rajd na Raty” - organizator Wiktor Gumprecht, 
• pierwsza edycja wycieczek „Rajd na raty za granicą” - organizator  i prowadzący Wiktor Gum-

precht, 
• wycieczki rowerowe „Relaks z rowerem” - organizator i prowadzący Jan Jabłoński, 
• III Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce 2008”  - ini-

cjator i komandor Jan Tyczyński.   
Członkowie obsługiwani są przez biuro Oddziału, w którym pracują: Maria Marcinkowska - instruktor 
obsługi, Bożena Krupińska - główny księgowy oraz Andrzej Mateusiak - kierownik biura (wiceprezes 
urzędujący). W biurze prowadzona jest sprzedaż odznak, map i wydawnictw, a także weryfikacja od-
znak: GOT - Marek Dąbek, OTP, krajoznawcze i przyrodnicze - Zdzisław Orlik, kolarskie - Edward Wi-
śniewski, narciarskie - Jan Jabłoński, kajakowe - Andrzej Mateusiak. W biurze prowadzona jest też dzia-
łalność ”usługi turystyczne i przewodnickie” - na zasadzie biura podróży (stałe zezwolenie Wojewody 
Dolnośląskiego). 
 
 
Kalendarium Oddziału 

 
04.01.2008 –  otrzymaliśmy zaproszenie do 
osady Bata w Szklarskiej Porębie, gdzie odbyła 
się konferencja prasowa oraz prezentacja ko-
rzystania z rakiet śnieżnych, której inicjatorem 
był pan Winfried Bolenz (aktualnie kursant na 
kursie przewodnickim), a demonstratorami  nasi 
przewodnicy: Ewa Matusiak, Patrycja Werecka i 
Sławomir Stankiewicz.   

 
04.01.2008 – wysłano 12 wniosków o dotację na 
oddziałowe imprezy turystyczne do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na 
kwotę 41000 zł.  
05.01.2008 – opracowano plan znakowania 
szlaków górskich na rok 2008 i wysłano do 
COTG do Krakowa. 

12.01.2008 -  w Szklarskiej Porębie w pensjona-
cie Szrenicowy Dwór odbyło się spotkanie re-
gionalnego środowiska górskiego z biskupem 
legnickim Stefanem Cichym. Uczestniczyło po-
nad 10 przewodników górskich z naszego Koła 
Przewodnickiego. 
21.01.2008 – wysłano dwa wnioski dotacyjne do 
Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofi-
nansowanie imprez na orientację w Bogatyni i w 
Węglińcu na kwotę 6000 zł.   
21.01.2008 – w siedzibie Karkonoskiego Parku 
Narodowego toczone były rozmowy z dyr. A. 
Rajem w sprawie specjalistycznego szkolenia 
przewodników sudeckich na obszarze parku. 
Ukończenie kursu egzaminem pozwoli – pod 
pewnymi warunkami - na oprowadzanie niewiel-
kich grup poza szlakami turystycznymi. Począ-
tek szkoleń planowany jest na jesień 2008.  Ze 
strony PTTK w rozmowach uczestniczył A. Ma-
teusiak. 
21.01.2008 – w siedzibie Oddziału prowadzono 
rozmowy z panem Mariuszem Forysiem repre-
zentującym Stowarzyszenie Kaczawskie w 
sprawie wykonania dokumentacji i następnie 
oznakowania trzech szlaków rowerowych w oko-
licy Jawora.  
23.01.2008 – Członek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Piotr Borys pisemnie poinfor-
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mował nas, że pozytywnie rozpatrzono 9 na-
szych wniosków dotacyjnych na przedsięwzięcia 
turystyczne na kwotę 18800 zł, w tym 4300 na 
znakowanie szlaków górskich.  
23.01.2008 – w naszym budynku przy ul. Woj-
ska Polskiego w piwnicach wykonano wymianę 
instalacji wodnej z stalowej na PCV porządkując 
sprawy podliczników. 
25.01.2008 – wysłano do Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego wniosek na dofinan-
sowanie wykonania dokumentacji na rewalory-
zację zabytkowego budynku schroniska na 
zamku Chojnik. Wnioskowana kwota dotacji: 
25.000 zł z programu Fundusz Inicjatyw Lokal-
nych.  
26.01.2008 – dokonano rekonesansu w ternie 
planowanego szlaku rowerowego: Radzimowice 
– Mysłów – Jawor – Muchów.  
28.01.2008 – w okolicach Przełęczy okraj odbyło 
się szkolenie dla przewodników: posługiwanie 
się rakietami śnieżnymi. Instruktorem był Sła-
womir Stankiewicz.   
29.01.2008 – we Vrchlabi w siedzibie czeskiego 
parku narodowego odbyło się trójstronne spo-
tkanie w sprawie ujednolicenia i uporządkowania 
oznakowania turystycznego szlaków w Karko-
noszach na granicy obu państw. Czeska strona 
pozyskała środki na wykonanie i zamontowanie 
drogowskazów w języku polskim dla czeskich 
turystów oraz dwujęzycznych tabliczek informa-
cyjnych informujących o zasadach ochrony par-
ków. Ustalono, że niektóre słupy z drogowska-
zami w miejscach, gdzie stoją obok siebie cze-
skie i polskie – niektóre zostaną usunięte, a na 
pozostającym słupie zostaną zamontowane dro-
gowskazy czeskie i polskie. W spotkaniu 
uczestniczyli: Barbara Wieniawska – KPN, Miloš 
Ružička – Krnap, A. Mateusiak – PTTK. 
Luty 2008 - w Oddziale prowadzono zapisy na 
odzież przewodnicką - kurtki i czapeczki z wind-
stopera firmy Hauer.  

 
09.02.2008 – Karkonoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego zaprosiła nas na spotkanie w 
sprawie zorganizowania cyklu dokształceniowe-
go dla przewodników górskich oraz pilotów wy-
cieczek, który miałby być w dużej części dofi-
nansowany z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (EFS). Beneficjentem zostałaby KARR, 
która weźmie na siebie sprawy pozyskiwania i 

rozliczania środków, a PTTK byłoby partnerem 
przygotowującym program szkolenia, pozyska-
nie wykładowców i przeprowadzenia naboru 
uczestników – nie tylko z grona PTTK, ale z ob-
szaru województwa. 
 

 
07.02.2008 – sekretarz zarządu Oddziału Zenon 
Kędziora i wiceprezes A. Mateusiak spotkali się 
z kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków – panem Wojciechem Ka-
pałczyńskim. Przedstawiono zamierzenia i po-
trzeby remontowe na zamku Chojnik oraz poin-
formowano o zamiarze składania wniosków o 
ośrodki na remont zamku i wykonanie dokumen-
tacji na kolejne etapy rewaloryzacji. 
08.02.2008 – odbyło się spotkanie z wicepreze-
sem zarządu spółki Wodnik panią Mariolą Lip-
ską w sprawie koncepcji doprowadzenie wody 
rurociągiem z instalacji miejskiej w Sobieszowie 
oraz odprowadzenie ścieków ze schroniska ru-
rociągiem do kanalizacji miejskiej w Sobieszo-
wie. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes A. 
Mateusiak. 
11.02.2008 – szkolenie dla przewodników w 
Chacie Walońskiej w Szklarskiej Porębie na 
temat działalności Walonów prowadził dr Prze-
mysław Wiater. 
13.02.2008 – zebranie organizacyjne Komitetu 
Organizacyjnego Ogólnopolskiego Rajdu Nar-
ciarskiego „Karkonosze 2008” 
13.02.2008 – na zebraniu zarządu Oddziału 
zatwierdzono plan finansowy Oddziału na rok 
2008 oraz omówiono sprawy związane z remon-
tem zamku Chojnik.  
14.02.2008 – zastępca prezydenta Jelenie Góry 
Jerzy Łużniak przyjął prezesa zarządu Adama 
Rodziewicza i wiceprezesa Andrzeja Mateusia-
ka. Przedstawiono prezydentowi całokształt 
spraw związanych ze skomplikowanymi proce-
sami rewaloryzacji budynku schroniska, prac 
ratunkowych przy murach bastei oraz złożony 
problem rozwiązania spraw wodno-ściekowych 
obiektu.   
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14.02.2008 – skomplikowane sprawy zamku 
Chojnik przedstawiono także posłowi Marcinowi 
Zawile.       
14.02.2008 – w  siedzibie KARR omówiono 
sprawy doszkolenia przewodników i pilotów. 
Opracowano ankietę, która rozesłana przewod-
nikom wskaże potrzeby szkoleniowe. W rozmo-
wach uczestniczył A. Mateusiak. 
15.02.2008 – w wizji lokalnej na zamku Chojnik 
z udziałem A. Mateusiaka uczestniczyli architek-
ci i konstruktorzy z wrocławskiej firmy ARCH-E: 
dr Skorupski, dr Seidel, którzy obejrzeli mury 
bastei oraz budynek schroniska. Uzgodniono, że 
firma wykonana dokumentację na prace kon-
serwacyjne muru bastei wschodniej, jako doku-
ment niezbędny do uzyskania dofinansowania 
prac z funduszy na konserwację zabytków.  

 
18.02.2008 – szkolenie w ośrodku edukacyjnym 
Karkonoskiego Parku Narodowego prowadził 
dyrektor Andrzej Raj. Przedstawił m. in. zarys 
zasad szkolenia specjalistycznego dla przewod-
ników poza szlakami turystycznymi w parku.  
21.02.2008 -  złożono do Starostwa Powiatowe-
go w Jeleniej Górze wnioski na dofinansowanie 
11 oddziałowych imprez turystycznych na kwotę 
7700 zł.   
22.02.2008 – złożono dwa wnioski do Minister-
stwa Obrony Narodowej na dofinansowanie 
dwóch imprez: Puchar Polski - Puszczańskie 
Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Święto 
Grzybów 2008” w Węglińcu na kwotę 6250 zł 
oraz XXXI Drużynowe Mistrzostwa Polski w Tu-
rystycznych Imprezach na Orientację w Bogatyni 
na kwotę 7700 zł.   
22.02.2008 – w jeleniogórskim Biurze Wystaw 
Artystycznych w ramach cyklicznej debaty Ob-
serwatorium Karkonoskie, tym razem na temat: 
„Czy rozwój turystyki można zaplanować” swoje 
referaty do dyskusji zaprezentowali: dr Piotr 
Gryszel i Andrzej Mateusiak. Moderatorem de-
baty był dr Andrzej Więckowski.   
24.02.2008 - rozpoczęła się kolejna 39 edycja 
„Rajdu na Raty”, zapoczątkowana przed  Teofila 
Ligenzę vel Ozimek. Organizatorem wycieczek 
był Wiktor Gumprecht. Łącznie zorganizowano 

44 wycieczki, w tym w czechach i Niemczech. 
Udziałowe wzięło 900 osób.  
25.02.2008 – szkolenie przewodnickie nt. „Jele-
niogórska archeologia dziś” prowadził Tomasz 
Miszczyk.  
26.02.2008 – na spotkaniu z przewodniczącym 
Sejmiku Dolnośląskiego panek Jerzym Pokojem 
wiceprezes Oddziała A. Mateusiak przedstawił 
całokształt spraw związanych z konserwacją 
zamku Chojnik i planowanych przedsięwzięć 
remontowych. 
29.02.2008 – we wrocławskiej siedzibie Oddzia-
łu Wrocławskiego PTTK odbyło się spotkanie 
władz naczelnych PTTK z przedstawicielami 
Oddziałów z województwa dolnośląskiego. 
Obecni byli: prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński, 
sekretarz generalny ZG Andrzej Gordon (na 
zdjęciu poniżej) i wiceprezes ZG Marek Staffa. 
Wiceprezes Oddziału A. Mateusiak poinformo-
wał gremium o potrzebach remontowych zamku 
Chojnik oraz o planowanych przedsięwzięciach. 
Wskazał na ewentualność uzyskania w przy-
szłości gwarancji bankowych przez Zarząd 
Główny dla Oddziału, w przypadkach koniecz-
ności zapłaty wykonawcom robót, zanim zosta-
nie dokonana refundacja kosztów z dotacji. 
Sceptyczne stanowisko zaprezentował wicepre-
zes Marek Staffa. Prezes Drożdżyński przyjął 
nasze stanowisko do wiadomości.   

 
01.03.2008 - rozpoczęła się III edycja „Tury-
stycznego Rajdu Motorowego PTTK Szlakiem 
Klasztorów i Sanktuariów w Polsce - 2008”. Ini-
cjatorem i komandorem przedsięwzięcia jest Jan 
Tyczyński.   
04.03.2008 – spotkanie z inż. Szymańskim w 
sprawie zlecenia sporządzenia raportów doty-
czących korzystania ze środowiska naturalnego 
– emisja spalin, pobór wody i odprowadzenie 
ścieków naszych obiektów. Obowiązkowe rapor-
ty składa się co pół roku do Urzędu Marszał-
kowskiego i Państwowej Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska. W naszym przypadku niska emisja, 
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poniżej określonej granicy - nie powoduje ko-
nieczności ponoszenia kosztów za korzystanie 
ze środowiska.  
06.03.2008 – na rynku jeleniogórskim nastąpiła 
inauguracja 900-lecia Jeleniej Góry. 
08.03.2008 – na Przełęczy Okraj odbyły się ko-
lejne „Zjazdy na saniach rogatych”. Wystartowa-
ło kilka osad kursantów z kursu przewodnickie-
go.  

 
09-15.03.2008 – trwał 53 Ogólnopolski Rajd 
Narciarski „Karkonosze 2008”. Uczestniczyło 51 
osób na 3 trasach. Komandorem był Jan Ja-
błoński. Zakończenie odbyło się w schronisku 
Szrenica.  

      
10.03.2008 – szkoleniem przewodnickie „100 lat 
przewodnictwa w Karkonoszach” prowadzili: 
naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR Maciej 
Abramowicz i Andrzej Stanisław Jawor. 
12.03.2008 - Starostwo Powiatowe w Jeleniej 
Górze przyznało nam dotacje w wysokości 7700 
zł na organizacje 11 imprez oddziałowych. 
17.03.2008 – szkolenie przewodnickie w wieży 
książęcej w Siedlęcinie prowadził dr Witkowski.               
22.03.2008 – w lawinie w Białym Jarze śmierć 
poniósł snowboardzista Szymon Kempisty – 
działacz narciarski naszego Oddziału. Znalezio-
no go w dniu następnym o godz. 14.00 
28.03.2008 – liczne grono kolegów i przyjaciół, 
w tym wielu z Polski pożegnało Szymona Kem-
pistego na cmentarzu w Jeżowie Sudeckim. 
29-30.03.2008 – odbył się „Puchar Wagarowi-
cza” (172 osób) oraz IX Ogólnopolskie Współ-
zawodnictwo „Puchar Dolnego Śląska w Mar-
szach na Orientację” w Mysłakowicach. We 
współzawodnictwie udział 10 imprez wzięło 469 
osób. Komandorem był Adam Rodziewicz.  
 

 
31.03.2008 – otrzymaliśmy dokumentację z fir-
my ARCH-E na wykonanie prac konserwator-
skich muru bastei wschodniej. 
31.03.2008 – złożono wniosek do Miasta Jelenia 
Góra na dofinansowanie wykonania dokumenta-
cji na rewaloryzacji budynku schroniska na kwo-
tę 30000 zł. 
31.03.2008 – w siedzibie Euroregionu Nysa od-
było się spotkanie przewodniczących grup robo-
czych z prezesem Euroregionu – Piotrem Ro-
manem. W spotkaniu uczestniczył A. Mateusiak 
– przewodniczący grupy roboczej „turystyka 
rowerowa”.  
03.04.2008 - sekretarz generalny ZG PTTK - 
Andrzej Gordon poinformował nas o  przyznaniu 
dotacji w wysokości 5500 zł na kurs Przodowni-
ków Turystyki Górskiej - organizowany wspólnie 
z PTSM przez Zdzisława Gasza.  
04.04.2008 – wystąpiono do Karkonoskiego 
Parku Narodowego o zaopiniowanie koncepcji 
remontów zamku i uporządkowania spraw wod-
no-ściekowych.  
16.03.2008 - rozpoczął się cykl wycieczek rowe-
rowych „Relaks z rowerem” prowadzony przez 
Jana Jabłońskiego. Kolejne imprezy odbyły się 
w dniach: 13.04., 18.05, 29.06, 27.07,  09.08, 
16.08, 24.08, 21.09, 23.11. Łącznie uczestniczy-
ło 145 osób.  
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05.042008 – Oddział zorganizował eliminacje 
powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Ścię-
gnach. Uczestniczyło 69 uczestników. Kierowni-
kiem turnieju był Adam Rodziewicz.  
08.04.2008 – na zaproszenie wójta gminy T. 
Nalazka w Osiecznicy odbyła się rozmowa z A. 
Mateusiakiem na temat sporządzenia przez 
PTTK dokumentacji szlaków turystycznych w 
Gminie. 
09-23.04.2008 – „telefoniczny nadzór” nad uzy-
skaniem pozytywnej decyzji Wojewody Dolno-
śląskiego w sprawie decyzji środowiskowej – 
niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budo-
wę, warunkującego złożenia wniosku do Mar-
szałka Dolnośląskiego o dotację na prace kon-
serwacyjne muru bastei wschodniej. Sprawa 
zakończona pozytywnie.     
10.04.2008 – ksiądz Wróbel z Krakowa wraz 
kilkuosobową grupą Niemców odwiedził siedzibę 
Oddziału i zlecił nam obsługę przewodnicką 
pielgrzymki pieszo-autokarowej od Zgorzelca do 
Częstochowy.  
11.04.2008 – w Oddziale rozpoczęto sprzedaż 
kurtek przewodnickich sprowadzonych na zapi-
sy. 
14.04.2008 – złożono do Urzędu Miasta Jelenia 
Góra 6 wniosków na dofinansowanie oddziało-
wych imprez turystycznych.  
14.04.2008 – w siedzibie Urzędu Miasta Zgorze-
lec odbyło się trójstronne spotkanie Euroregio-
nalnej Komisji Turystyki Rowerowej z udziałem 
A. Mateusiaka. 
14.04.2008 – na konferencji zorganizowanej 
przez Euroreginalną Izbę Handlowo-
Przemysłową dla przedsiębiorców niemieckich w 
Görlitz prezentację multimedialną „Atrakcje Po-
wiatu Jeleniogórskiego” przedstawił A. Mate-
usiak. 
14.04.2008 – szkolenie przewodnickie „Skansen 
uzbrojenia” oraz „Wystawa sprzętu radiolokacyj-
nego” w Łomnicy prowadził Jerzy Górski.   
23.04.2008 – zebranie Zarządu Oddziału  
25.04.2008 – w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego złożono dwa wnioski na dofinansowanie 
dwóch zadań związanych z zamkiem Chojnik: 
prace budowlano-konserwacyjne murów bastei 
wschodniej – na kwotę 486516 zł oraz wykona-
nie dokumentacji na rewaloryzację budynku 
schroniska na kwotę 348660 zł. Złożenie tych 
wniosków wymagało zlecenie i wykonanie: do-
kumentacji na prace budowlane z kosztorysem, 
zaakceptowanie tej dokumentacji przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Woje-
wódzkiego Konserwatora Przyrody, zaopiniowa-
ne pozytywnie przez dyrekcję Karkonoskiego 
Parku Narodowego, dostarczenie ekspertyzy 
konserwatorskiej sporządzonej przez rzeczo-

znawcę z tzw. listy Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz uzyskania pozwolenia na 
budowę z Urzędu Miasta Jelenia Góra.  
30.04-04.05.2008 - wycieczka autokarowa „rajdu 
na raty” - Czeska i saska Szwajcaria.   
09-11.05.2008 – w Jeleniej Górze na rynku od-
bywały się Targi Turystyczne Tour-Tec, których 
współorganizatorem był nasz Oddział PTTK. 

 
13.05.2008 – wizja lokalna na zamku Chojnik z 
udziałem pracownika KPN i geodety, w związku 
z określeniem granic naszej działki i ustalenia 
czy istniejąca oczyszczalnia ścieków leży na 
działce PTTK czy na ternie KPN, co wiązać się 
może z koniecznością ponoszenia kosztów 
dzierżawy terenu oczyszczalni.   
13.05.2008 – wykład wraz z prezentacją multi-
medialną A. Mateusiaka na Wydziale Turystyki 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze 
na temat PTTK. 

 
 
17.05.2008 – kolejna VI edycja Rajdu Wielody-
scyplinowego BÓBR-2008 w Siedlęcinie, udział 
wzięło 191 osób komandorem był A. Mateusiak 
19.05.2008 – na zaproszenie starosty jelenio-
górskiego w sesji Komisji Rozwoju Turystyki i 
Rekreacji Sejmiku Dolnośląskiego w Nowej Ru-
dzie uczestniczył Andrzej Mateusiak. Tematem 
sesji była ocena przez powiaty dolnośląskie 
działalności schronisk PTTK oraz funkcjonowa-
nia szlaków turystycznych. Prezentacje multi-
medialna o PTTK przedstawił dyrektor nowo-
powstałego Wydziału Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego - Rajmund Papiernik. Prezentacja 
zawierała błędy i nieścisłości. Wypowiadający 
się przedstawiciele starostw nie mieli żadnych 
uwag do funkcjonowania schronisk sudeckich. 
Swoje uwagi przedstawiła jedynie prowadząca 
obrady – przewodnicząca Komisji Elżbieta Za-
krzewska, wynikające ze skarg dzierżawców 
schronisk. Jej zastrzeżenia poparł radny woje-
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wódzki Patryk Wild. Na debatę nie zaproszono 
przedstawiciela pionu gospodarczego PTTK, 
aby mógł przedstawić i wyjaśnić całokształt 
spraw dotyczących schronisk sudeckich. Odno-
śnie szlaków większych zastrzeżeń nie wskaza-
no, jedynie przedstawiciel powiatu kłodzkiego 
zakomunikował, ze oni będą tworzyć swoje 
oznakowanie stosując nowe kolory, bo „tych 
stosowanych przez PTTK jest za mało, bo tylko 
5”.   
23.05.2008 -  wiceprezes A. Mateusiak spotkał 
się z Konserwatorem Zabytków panem Wojcie-
chem Kapałczyńskim informując go o postępie w 
przygotowaniach  wniosków dotacyjnych na do-
kumentację i prace przy zamku Chojnik.   
26.05.2008 - Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu 
poinformowało nas o przyznaniu dotacji na dwie  
nasze imprezy na orientacje na kwoty po 500 zł. 
27.05.2008 – Zarząd Województwa przyznał 
dotację wysokości 100000 zł na wykonanie do-
kumentacji rewaloryzacji budynku schroniska. 
Na prace budowlano-konserwatorskie środków 
nie przyznano.    
28.05.2008 – wysłano wniosek o dotację do Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
wykonanie prac budowlano-konserwatorskich 
przy murach bastei wschodniej na kwotę 473000 
zł.    

 

 
31.05.2008 – na Łysej Górze w ośrodku Szkoły 
Narciarskiej „Aesculap” odbyła się XXIX Eska-
pada Rodzinna w Góry. W imprezie udział wzię-
ło 41osób. Kierownikiem imprezy był A. Mate-
usiak, pomocą służyli: Ewa Parfianowicz, Wło-
dek Bayer, Kuba Miętus. 
03.06.2008 – na Głównym Szlaku Sudeckim, na 
grzbiecie Karkonoszy we współpracy KPN I 
Krnapem zamontowano na wspólnych słupach 
polskie i czeskie drogowskazy i tabliczki infor-
macyjne. Powstał nawet jeden ewenement po 
czeskiej stronie – zamontowano pierwszy w Re-

publice Czeskiej drogowskaz z kolorem czar-
nym, którego Czesi nie używają - przy schroni-
sku Petrovka zamontowano drogowskaz kieru-
jący czarnym szlakiem do Jagniątkowa.   
 

 
 

06-08.06.2008 – w Bogatyni odbyły się XXXI 
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych 
MnO. Komandorem imprezy był Adam Rodzie-
wicz, uczestniczyło 264 osoby.  

 
08.06.20089 – we Wieży Książęcej w Siedlęci-
nie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotogra-
ficznego „Szlak Zamków Piastowskich w obiek-
tywie” – pod patronatem  m.in. Oddziału PTTK 
„Sudety Zachodnie”. W komisji oceniającej  
uczestniczył A. Mateusiak. 

 
09.06.2008 – szkolenie przewodnickie w Mu-
zeum Sportu i Turystyki w Karpaczu prowadził 
dyrektor tej placówki Zbigniew Kulik.  
10.06.2008 – w plenarnej Konferencji Krajowej 
Euroregionu Nysa – podsumowującej rok 2007 
uczestniczył A. Mateusiak – przewodniczący 
Grupy Roboczej „Turystyka Rowerowa” 
16.06.2008 -  w posiedzeniu Rady Nadzorczej 
spółki z o.o. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK 
uczestniczył A. Mateusiak 
29.06.2008 - wycieczka autokarowa z cyklu 
”Rajd na Raty za granicą” - Broumov i Ostaš 
11.07.2008 – wiceprezes A. Mateusiak spotkał 
się we Wleniu z burmistrzem K. Mościckim – 
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wymieniano doświadczenia związane z remon-
tami zamków.    
17.07.2008 – w otwarciu Koordynacyjnego Cen-
trum Edukacji i Promocji Przyrodniczo-Leśnej w 
Świeradowie Zdroju oraz Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego „Sudety Zachodnie” uczestniczył 
A. Mateusiak. 
27.07.2008 - kolejna wycieczka „Rajd na raty za 
granicą” - twierdza Dobrošov i Nachod - prowa-
dził Wiktor Gumprecht ( na zdjęciu poniżej).  

 
02-22.08.2008 - XXII edycja Ogólnopolskiego 
kursu dla Nauczycieli  na Przodowników Tury-
styki Górskiej w Górach Święokrzyskich - orga-
nizatorem był Zdzisław Gasz.  
09.08.2008 – pierwsza wycieczka „Z Przewodni-
kiem szynobusem do Trutnova” – prowadził Je-
rzy Bielcki.  Kolejne odbyły się w dniach 16 i 24 
sierpnia. Wynagrodzenie przewodnika dofinan-
sowali starostowie Lwówka Śląskiego i Jeleniej 
Góry. 

 
10.08.2008 – podczas Święta Przewodników na 
Śnieżce prezydent Czech Vaclav Klaus został 
uhonorowany specjalna odznaką „Przyjaciel 
Przewodników” oraz otrzymał kamizelkę prze-
wodnicką z emblematem przewodnicki. Inicjato-
rem przedsięwzięcia był Andrzej Radecki z Kar-
pacza. Obecni byli wicepremier Schetyna, Wo-
jewoda Dolnośląski Jurkowlaniec. W święcie 
wzięło udział ponad 800 turystów, w tym około 
150 przewodników.   

        
19.08.2008 – odbyło się spotkanie dyrektora 
KPN Andrzeja Raja z wiceprezesem Oddziału 
Andrzejem Mateusiakiem - omawiano sprawy 
szlaków turystycznych na obszarze parku. Dy-

rekcja KPN zadeklarowała wykonanie co roku 
około 15-20 szt. rosoch we własnym zakresie na 
potrzeby znakowania.  
20.08.2008 – odbyła się kontrola komisji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go w sprawie spełniania warunków kategoryzacji 
schroniska na zamku Chojnik. Kontrole prze-
prowadzili: Narcyza Gulcz i Janusz Pytel w to-
warzystwie A. Mateusiaka. Istotnych uchybień 
nie stwierdzono.  

 
23-24.08.2008 – na zamku Chojnik odbył się 
XIX Turniej Rycerski o „Złoty Bełt Chojnika”. 
Pogoda nie bardzo dopisała. Padał deszcz. 
26.08.2008 – w Siedlęcinie w Wieży Książęcej 
odbyło się szkolenie przewodnickie na temat 
odkryć archeologicznych przy budowli.  
30.08.2008 - Wycieczka autokarowo-piesza z 
cyklu „Rajd na raty za granicą” - Kuks i Hrádek u 
Nechanic.  

 
 
12-14.09.2008 – w Węglińcu zostały zorganizo-
wane Puszczańskie Ogólnopolskie Marsze na 
Orientację „Święto Grzybów 2008” – Puchar 
Polski. Komandorem był Adam Rodziewicz, 
uczestniczyło 202 osoby.   
17.09.2008 – odbyło się posiedzenie Rady Nad-
zorczej sp. z o.o. Sudeckie Hotele i Schroniska 
PTTK z udziałem A. Mateusiaka. 
17.09.2008 – zebranie Zarządu Oddziału 
23.09.2008 – odbyło się postępowanie przetar-
gowe na wybór wykonawcy dokumentacji na 
rewaloryzację budynku schroniska na zamku 
Chojnik. Zgłosiło się dwóch oferentów. Wygrała 
firma Arkos z Jeleniej Góry.  
27.09.2008  - „Rajd na raty za granicą” - wyjazd 
na zamek Bezděz i do pałacu w Sychrovie 
01.10.2008 – podpisanie umowy z firma Arkos 
na wykonanie dokumentacji rewaloryzacji 
schroniska na Chojniku 
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03.10.2008 – w Karpaczu odbyło się spotkanie 
zastępcy Burmistrza Ryszarda Rzepczyńskiego 
z wiceprezesem Oddziału A. Mateusiakiem w 
sprawie wyznakowania szlaku tradycji górniczej 
w Karpaczu.   
03.10.2008 -  w Piechowicach odbyły się Karko-
noskie Spotkania Turystyczne – impreza inte-
gracyjna zorganizowana przez Starostwo Powia-
towe w Jeleniej Górze, przy współudziale Od-
działu PTTK. 

 
06.10.2008 – kol. A. Mateusiak został powołany 
przez Wydział Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego do zespołu roboczego mającego opra-
cować przebiegi szlaków tematycznych na Dol-
nym Śląsku. Obiekty zabytkowe leżące na tych 
szlakach maj szansę w następnym roku uzyskać 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego.  

 
10.10.2008 -  w Szkole Podstawowej nr 11 w 
Jeleniej Górze odbyły się eliminacje powiatowe 
Młodzieżowego konkursu Krasomówczego – 
pod patronem Oddziału PTTK. Do komisji oce-
niającej zaproszono Andrzeja Mateusiaka i Ja-
nusza Jachnickiego. 

 
11.10.200 8 – odbył się III Rajd Ogólnopolski 
Mineralogiczno-Geologiczny z zakończenie we 
Wleniu. Na dwóch trasach wędrowało 182 

uczestników. Przewodnikami były: Ewa Parfia-
nowicz i Barbara Rodziewicz przy współpracy 
studentów i naukowców z Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Kierownictwo rajdu stanowili: Adam 
Rodziewicz i Andrzej Mateusiak.   

 
23.10.2008 –  w spotkaniu na temat strategii 
rozwoju jeleniogórskiego sportu rekreacji 
uczestniczył A. Mateusiak. Spotkanie zorgani-
zował Urząd Miasta Jelenia Góra we współpracy 
z Uniwersytetem Ekonomicznym. Moderatorem 
był dr Piotr Gryszel.  
25.10.2008 –  roboczy objazd planowanych no-
wych szlaków rowerowych Partnerstwa Ka-
czawskiego przez A. Mateusiaka. 
29.10.2008 -  w otwarciu karkonoskich szlaków 
turystycznych po remoncie uczestniczył A. Ma-
teusiak. Nowe nawierzchnie otrzymały szlaki: 
czerwony szlak Słonecznik – Spalona Strażnica 
(3797 m, koszt 1,3 mln zł) oraz zielony z Karpa-
cza Doliną Pląsawy do Słonecznika (3190 m, 
koszt 1,1 mln zł).  

 
29.10.2008 – Zebranie Zarządu Oddziału po-
święcone kampanii sprawozdawczo-wyborczej.  
04.11.2008 -  we Wrocławiu odbyło się kolejne 
spotkanie zespołu ds. spraw regionalnych szla-
ków tematycznych.  
08 i 09.11.2008. – Komisja Młodzieżowa, InO, 
Ochrony Zabytków i Przyrody zorganizowała 
szkolenie dla dzieci, w którym udział wzięło 15 
dzieci. Przedmiotem szkolenia była terenoznaw-
stwo i umiejętności posługiwania się mapą i 
kompasem. 
11.11.2008 - Komisja Młodzieżowa, InO, Ochro-
ny Zabytków i Przyrody zorganizowała Popula-
ryzacyjne Zawody na Orientację dla dzieci na 
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zboczach Góry Szybowcowej, w których udział 
wzięło 15 dzieci. 
14.11.2008 – zebranie Zarządu Koła Przewod-
nickiego w sprawie kampanii sprawozdawczo-
wyborczej oraz planowanej nowelizacji ustawy o 
usługach turystycznych.  
13.11.2008 – robocza wizyta na zamku Chojnik 
wraz z inż. Wergielukiem z firmy Arkos.  
14-16.11.2008 – w Łupkach odbył się kurs 
Przodowników Imprez na Orientację. Nowe 
uprawnienia otrzymali działacze z naszego od-
działu: Wąsowski Bartłomiej i Idzik Paweł, a po 
uzupełnieniu małych braków Konieczko Maciej 
oraz Misiewicz Marcin. 
22-23.11.2008 – egzamin państwowy na kursie 
pilotów wycieczek. Na 52 zdających zaliczyło 37 
osób.  
25.11.2008 – do Urzędu Marszałkowskiego zło-
żono aneks o rozszerzenie zakresu sporządza-
nej dokumentacji na rewaloryzację budynku 
schroniska na Chojniku z zachowaniem dotych-
czasowej dotacji.  
25.11.2008 – we Wrocławiu odbyło się zebranie 
porozumienia Oddziałów PTTK Dolnego Śląska 
w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej. 
Ustalono termin Konferencji Wyborczej na dzień 
9 maja 2009 r.  

 
29-30.11.2008 – Ogólnopolski Zlot Gwiaździsty 
na Orientację połączony ze Zlotem Przodowni-
ków INO w Przesiece. Komandorem był Adam 
Rodziewicz.  
01.12.2008  - we współpracy z Uniwersytetem 
Ekonomicznym rozpoczął się nowy kurs dla pilo-
tów wycieczek, którego kierownikiem został Piotr 
Gryszel.  

 

02.12.2008 -  w sali ODK Zabobrze odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Koła Grodzkiego. Na statystycznych 145 człon-
ków przybyło 20. Prezesem Koła został ponow-
nie Paweł Idzik, do zarządu weszli; Wanda 
Oryszczak i Jan Jabłoński.    
04-05.12.2008 -  w Krakowie w Forum Pilotażu i 
Przewodnictwa uczestniczyli: Dorota Chełminiak 
i Piotr Gryszel z Koła Przewodnickiego.   
05.12.2008 – na tradycyjną „Barbórkę Przewod-
nicką” zaproszono przewodników do sztolni Ko-
warskich.  
06.12.2008 - Komisja Młodzieżowa, InO, Ochro-
ny Zabytków i Przyrody zorganizowała Mikołaj-
kowe Zawody Popularyzacyjne na Orientację dla 
dzieci w Parku Kościuszki w Jeleniej Górze. 
Udział wzięło 15 dzieci. 
07.12.2008 -  w Klubie Nauczyciela odbyło się 
zakończenie sezonu wycieczkowego Oddziału 
oraz podsumowanie Rajdu na Raty. Relację z 
uroczystości zamieścił tygodnik Nowiny jelenio-
górskie w dniu 10 grudnia. Odbyto 44 wycieczki 
z udziałem 900 osób. Wycieczki prowadzili: Wik-
tor Gumprecht (27), Andrzej Przędzielewski (6), 
Antonina Sobierajska (3), Teresa Kisiołek (2), 
Paweł Idzik (2), Jarosław Zając (2), Danuta Ryn-
kiewicz (1), Janusz Perz (1).   
08.12.2008 – na zabraniu sprawozdawczo-
wyborczym Koła Przewodnickiego wybrano pre-
zesem ponownie Piotra Gryszela, wiceprezesem 
została Dorota Chełminiak, do zarządu weszli: 
Jerzy Górski, Tomasz Miszczyk i Krzysztof Paul.   
10.12.2008 – w biurze Oddziału trwała jedno-
dniowa kontrola z ZUS.  
16.12.2008 – wystąpiono do Miasta Jelenia Gó-
ra o aneks przedłużający termin wykonania do-
kumentacji  remontu budynku schroniska na 
zamku Chojnik. 
 
W roku 2008 Oddział zdobył dotacje w wysokości:  
- Miasto Jelenia Góra 3.500 zł na 6 imprez 
- Miasto Jelenia Góra (na zabytki) - 30.000 zł - Choj-
nik   
- Starostwo Powiatowe Zgorzelec - 1.000 zł na 2 
imprezy 
- Ministerstwo Obrony Narodowej - 12.250 zł na  2 
imprezy 
- ZG PTTK  5.300 zł na 2 imprezy (w tym 4.500 kurs 
przodowników GOT) 
- Starostwo Powiatowe Jelenia Góra - 7.700 zł na 11 
imprez 
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
- 15.600 zł - na 10 imprez 
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
(oznakowanie) - 4.300 zł 
- COTG Kraków (znakowanie) - 12.100 zł  
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
(na zabytki) - 100.000 zł - Chojnik 
 
Biuletyn opracował: A. Mateusiak 


