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Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze – grudzień 2009 

Rok 2009 został ustanowiony przez ZG PTTK „ROKIEM MŁODZIEŻY W PTTK” 

W roku 2009 w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra prowadzone były stałe zajęcia i imprezy cykliczne: 
 kurs dla kandydatów na 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, 
 druga edycja wycieczek „Rajd na raty za granicą” - organizator  i prowadzący Wiktor Gumprecht, 
 wycieczki rowerowe „Relaks z rowerem” - organizator i prowadzący Jan Jabłoński, 
 IV Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce 2009”  - inicjator i komandor Jan Tyczyński,  
 „Z kijami za pan brat” - wycieczki piesze z kijkami organizowane przez Koło Grodzkie, a prowadzone przez Jana Jabłońskiego.   

Członkowie PTTK i klienci obsługiwani są przez biuro Oddziału, w którym pracują: Maria Marcinkowska - instruktor obsługi turystycznej, 
Bożena Krupińska - główny księgowy oraz Andrzej Mateusiak - kierownik biura (wiceprezes urzędujący). W biurze prowadzona jest sprze-
daż odznak, map i wydawnictw, a także weryfikacja odznak: GOT - Marek Dąbek, OTP, krajoznawcze -  Zdzisław Orlik i przyrodnicze - 
Zenon Kędziora, kolarskie - Edward Wiśniewski, narciarskie - Jan Jabłoński, kajakowe - Andrzej Mateusiak. W biurze prowadzona jest też 
działalność ”usługi turystyczne i przewodnickie” - na zasadzie biura podróży (stałe zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego). 
 

Kalendarium oddziału 2009 

06.01.2009 - wysłano 11 wniosków o dofinansowanie imprez 
turystycznych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego. 
10.01.2009 - we Wrocławiu odbyło się spotkanie opłatkowe Dol-
nośląskiej Federacji Przewodnickiej - uczestniczyli Piotr Gryszel i 
Jerzy Górski.  
12.01.2009 - spotkanie Andrzeja Mateusiaka z posłem Marcinem 
Zawiłą - przedstawienie sprawy wniosku do Ministra Kultury na 
remont  murów zamku Chojnik - w celu opieki nad wnioskiem. 
12.01.2009 - szkolenie „Via Cerki montana” - w Książnicy Karko-
noskiej - prezentował Emil Mendyk 
14.01.2009 - zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Przewod-
nickiego. Prezesem Koła został ponownie Piotr Gryszel. Do Za-
rządu Koła weszli: Dorota Chełminiak, Jerzy Górski, Tomasz 
Miszczyk i  Krzysztof Paul.   

 
16.01.2009 - obchody 50-tej rocznicy utworzenia KPN. Oddział 
otrzymał medal okolicznościowy KPN. Pracownikom i dyrekcji 
Parku wręczono specjalną plakietę okolicznościową. 

    
Widok medalu otrzymanego od dyrektora KPN 

25.01.2009 - w Kunicach k/Legnicy w Dolnośląskiej Naradzie TP - 
jako członek DZTP oraz prezes Koła nr 30 PTTK uczestniczyła 
Antonina Sobierajska.  
17.01.2009 - spotkanie noworoczne biskupa legnickiego Stefana 
Cichego z „ludźmi gór”  w schronisku Kamieńczyk - zorganizowa-
ne przez przedstawicieli Rady Miasta Szklarskiej Poręby z Dorota 
Maj na czele . Uczestniczyło ponad 10 przewodników sudeckich.  
21.01.2009 - w Karkonoszach po obfitych opadach śniegu zeszła 
lawina w Kotle Szrenickim, a po dwóch dniach w Białym Jarze. Na 
szczęcie bez ofiar.  Zamknięto kilka szlaków turystycznych.  
26.01.2009 - wysłano wniosek na 120 tys. zł do UMWD na remont 
murów zamku Chojnik 
26.01.2009 - spotkanie A. Mateusiaka z dyrektorem TV DAMI 
Leszkiem Jabłońskim w  sprawie współpracy z PTTK. 
26.01.2009 - szkolenie przewodnickie w Zachełmiu na temat 
tradycyjnych koszul zachełmiańskich.  
27.01.2009 - na stronach UMWD ogłoszono wyniki konkursu na 
dotacje na imprezy turystyczne. Wszystkie nasze wnioski w ilości 
11 zostały zaakceptowane i przyznano nam łącznie  35.000 zł., w 
tym 20.500 zł na imprezy organizowane  wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Jeleniej Górze (Targi Turystyczne „Tourtec” i  
Karkonoskie Spotkania Turystyczne). 

 
Na zebraniu zarządu Oddziału 

28.01.2009 - zebranie Zarządu Oddziału - zdominowane sprawa-
mi organizacji Zjazdu Oddziału oraz sprawami zamku Chojnik -  
remonty i planowane zmiany organizacyjne na zamku. 
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09.02.2009 – w Książnicy Karkonoskiej szkolenie przewodnickie 
„Kolej na Dolnym Śląsku” prowadził Antoni Witczak. 
22.02.2009 - rozpoczęła się XXIX edycja wycieczek krajoznaw-
czych z cyklu Rajd na Raty - prowadzona przez Wiktora Gum-
prechta.  
28.02-01.03.2009 – IV Ogólnopolskie Zawody Nawigacyjne Dzieci 
i Młodzieży w Marszach na Orientację w Przesiece z udziałem 42 
uczestników – organizatorem był prezes Adam Rodziewicz. (AR) 
26.02.2009 - Gmina Mysłakowice zleciła Oddziałowi sporządzenie 
inwentaryzacji szlaków i punktów widokowych gminy, z zamiarem 
rewitalizacji w przyszłości niektórych punktów widokowych. 
04.03.2009 – zebranie zarządu Oddziału, na którym omawiano m. 
in. przygotowania do Zjazdu Oddziału oraz sprawy dalszej dzier-
żawy zamku Chojnik przez Jerzego Czajkę oraz czynszu dzier-
żawnego. 
05.03.2009 – otrzymaliśmy wiadomość, że Ministerstwo Obrony 
Narodowej przyznało nam dotację w wysokości 4.500 zł na orga-
nizacje Drużynowych Mistrzostw Polski w Marszach na Orienta-
cję.   
06.03.2009 – w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Sudeckie 
Hotele i Schroniska PTTK uczestniczył Andrzej Mateusiak. 
06-08.03.2009 – w Gdańsku podczas X Mistrzostwa Wojewódz-
twa Pomorskiego w Marszach na Orientację „GOSK 2009” II 
miejsce zajęli  Misiewicz Marcin, Bartłomiej Wąsowski z koła 
PTTK Łapiguz. (AR) 
07.03.2009 – we Wrocławiu odbyło się zebranie Porozumienia 
Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego z udziałem An-
drzeja Mateusiaka. Omawiano sprawy organizacyjne Konferencji 
Sprawozdawczo-Wyborczej przed Zjazdem Krajowym PTTK. 

 
08-14.03.2009 – trwał 54 Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkono-
sze 2009”, którego komandorem był Jan Jabłoński. Udział wzięło 
50 osób. Zakończenie odbyło się po czeskiej stronie Karkonoszy 
w Rokytnicy.  
09.03.2009 – na szkoleniu przewodnickim w Książnicy Karkono-
skiej Andrzej Ciosański omawiał architekturę obronną. 
11.03.2009 – na Śnieżce w budynku obserwatorium IMGW, w 
najwyższym „spodku” oberwała się podłoga, unieruchamiając całą 
budowlę. Zarządzono ewakuację. Na szczycie zalegały ogromne 
ilości śniegu, a budynki i urządzenia meteorologiczne pokryte były 
ogromną masą szadzi.  
13.03.2009 – Karkonoski Park Narodowy zamknął szlaki dojścio-
we na Śnieżkę, z uwagi na  niebezpieczeństwo zagrożenia kata-
strofą budowlaną budynku schroniska z powodów silnych wiatrów 
i nagromadzenia się ogromnej ilości szadzi.  
14.03. 2009 – w Leśnej podczas Marszu na Orientację „W poszu-
kiwaniu wiosny”: II miejsce zajęli: Desput Małgorzata, Gawryjołek 
Aldona, Gawryjołek Kalina, a III miejsce: Prugar Dawid, Mackie-
wicz Michał - wszyscy z kola PTTK Łapiguz. (AR) 
14.03.2009 – w Kowarach odbyła się IX edycja Międzynarodo-
wych Zjazdów Sań Rogatych. Licznie uczestniczyły dwuosobowe 
ekipy reprezentujące obecny kurs przewodnicki.   

14.03.2009 – zamknięto całkowicie budynek schroniska na Śnież-
ce, do momentu przeprowadzenia ekspertyzy budowlanej, które 
określi dalsze losy budowli.   
16.03.2009 – zawaliła się całkowicie konstrukcja podtrzymująca 
podłogę górnego „spodka” na Śnieżce. 
16.03.2009 – w jeleniogórskim magistracie zorganizowano szko-
lenie w sprawie funduszy dla stowarzyszeń i fundacji, w którym 
uczestniczył Andrzej Mateusiak. Wobec kilku dni, które pozostały 
do zakończenia naboru – była to spóźniona i chybiona inicjatywa.    
20-21.03.2009 – w Janowicach Wielkich odbyły się XXXII Druży-
nowe Mistrzostwa Polski w Marszach na Orientację. Komandorem 
imprezy był Adam Rodziewicz, udział wzięło 164 osób. I miejsce 
zdobyli reprezentanci Dolnego Śląska, a w kategoriach II miejsce 
Wąsowski Marek i Konieczko Maciej oraz Misiewicz Marcin, Wą-
sowski Bartłomiej – z Koła PTTK Łapiguz. (AR) 

 
22.03.2009 – odbył się w Siedlęcinie XII Puchar Wagarowicza – 
INO z udziałem 244 uczestników. Komandorem imprezy był Adam 
Rodziewicz.   
23.03.2009 – w szkoleniu przewodnickim Piotr Norko omawiał i 
pokazywał rośliny chronione Sudetów.  
 

 
Na Sali obrad podczas Zjazdu Oddziału 

28.03.2009 – w sali konferencyjnej Jeleniogórskiego Ośrodka 
Kultury (Relaks) odbył się XIX  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Oddziału. Medalami PTTK za „Pomoc i współpracę” zostały od-
znaczone instytucje i osoby (wykaz na stronie www.pttk-jg.pl). 

 
Prezydium Zjazdu 
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Odznaczono także liczne grono działaczy naszego Oddziału. 
Podczas sześciogodzinnych obrad 30 delegatów podsumowano 
czteroletnią kadencję Oddziału. W działalności non-profit liczący 
319 członków Oddział „Sudety Zachodnie” najpopularniejszą 
imprezą kadencji okazał się „Rajd na raty”, w którym uczestniczyło 
ponad 3900 osób. We wszystkich imprezach oddziałowych 
uczestniczyło ponad 11 tys. osób. Na sali obrad obecny był 96-
letni profesor Teofil Ligenza vel Ozimek – Członek Honorowy 
PTTK – inicjator „Rajdu na raty” zapoczątkowanego w latach 
sześćdziesiątych. Jeszcze dłuższą tradycję mają Ogólnopolskie 
Rajdy Narciarskie „Karkonosze”. W roku bieżącym odbyła się już 
54 edycja tej imprezy. Dużą popularnością cieszą się turystyczne 
imprezy na orientację, rajdy geologiczne dla młodzieży szkolnej, 
rodzinne eskapady w góry oraz wycieczki rowerowe z przewodni-
kiem. Oddział posiada pod swoją opieką 627 km szlaków gór-
skich, organizuje kursy dla kandydatów na przewodników sudec-
kich oraz kurs pilotów wycieczek. W biurze PTTK prowadzona jest 
weryfikacja odznak turystycznych, sklepik z wydawnictwami tury-
stycznymi i odznakami. Prowadzona jest też działalność biura 
turystycznego. Oddział zrzesza ponad 150 przewodników sudec-
kich. W planach na następną kadencję zawarto m. in. kontynuację 
remontu zamku Chojnik, szersze rozpropagowanie idei PTTK 
wśród młodzieży, próba spowodowania zimowego oznakowania 
tyczkowego szlaków pieszych w Górach Izerskich, zwiększenie 
ilości uczestników na imprezach PTTK-owskich. Podczas Zjazdu 
przyjęto uchwałę-wniosek do Zjazdu Krajowego PTTK o nadanie 
godności Członka Honorowego PTTK dla Zdzisława Gasza – 
znanego działacza PTTK i PTSM. Wybrano także nowe władze: 
prezesem Zarządu Oddziału został Adama Rodziewicz, wicepre-
zesem urzędującym Andrzej Mateusiak, skarbnikiem Ewa Parfia-
nowicz, sekretarzem Zenon Kędziora, a członkiem Jan Jabłoński. 

 
Prezes Adam Rodziewicz i drużyna Gimnazjum nr 1 pod opieką Ewy Parfianowicz 
04.04.2009 – w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Żeromskiego  w Jeleniej Górze odbyły się międzypowiatowe 
eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego. Udział wzięło 48 uczniów.  

 
04.04.2009 – przewodnicką wycieczkę szkoleniową do Henryko-
wa, Wojsławic i Kamieńca Ząbkowickiego prowadził Antoni Wit-
czak. 

 
Przewodnicy Zygmunt Łupak i Artur Hansel w wagoniku Kolei Gondolowej  

05.04.2009 – na zaproszenie dyrektora Kolei Gondolowej Ryszar-
da Brzozowskiego  do Świeradowa Zdroju przybyła ponad 60-
osobowa grupa naszych przewodników. Przy suto zastawionych 
stołach pan dyrektor przedstawił historię budowy oraz parametry 
gondoli. Omówiono warunki współpracy z przewodnikami, cennik 
oraz zafundowano wjazd na szczyt. W spotkaniu uczestniczył 
także burmistrz Świeradowa Zdroju Ronald Marciniak, który omó-
wił dalsze plany inwestycyjne swojego grodu, wzbudzając szczerą 
sympatię przewodników rzeczowością, trzeźwością poglądów i 
otwartością. 

 
Praca szlifierza szkła w hucie Julia 

06.04.2009 - szkolenie przewodnickie w Hucie Szkła Julia w 
Piechowicach.  
08.04.2009 -  w Książnicy Karkonoskiej odbyło się spotkanie 
zorganizowane przez Prezydenta Jeleniej Góry – Marka Obrębal-
skiego poświęcone rozwojowi turystyki w mieści, a perfekcyjnie 
poprowadzone przez dr Piotra Gryszela. Obecni byli m.in. prezy-
denci: Obrębalski, Szereniuk oraz dyrektor Raj. W spotkaniu 
uczestniczyli także byli reprezentanci Oddziału PTTK oraz nasi  
przewodnicy.  
10.04.2009 – otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Kultury 
Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu nam dotacji w wysokości 
300 tys. zł na remont muru bastei wschodniej.  
11.04.2009 – w Wielką Sobotę o godz. 14.00, podczas prac zryw-
ki drewna na zboczach Chojnika, prowadzonych przez Nadleśnic-
two Kowary, pracownik ściągający kloce koniem zerwał rurociąg 
wodny zasilający schronisko na zamku Chojnik. Wodę na Święta 
Wielkanocne wożono samochodem terenowym. 
14.04.2009 – Andrzej Mateusiak dokonał wizji lokalnej uszkodzo-
nego rurociągu doprowadzającego wodę na zamek Chojnik. Na 
miejscu pracował winowajca awarii, który zobowiązał się do na-
prawy rurociągu w czasie 3-4 dni.    
 15.04.2009 – podczas spotkania z nadleśniczym Bogdanem 
Szumowskim wiceprezes Oddziału Andrzej Mateusiak omówił 
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sprawy wzajemnego działania pod Chojnikiem. Nadleśniczy za-
proponował ułożenie w gruncie rurociągu z PCV, co zlikwiduje 
przyczynę uszkodzeń rur, które leżą obecnie na wierzchu.  
16.04.2009 - otrzymaliśmy od Muzeum Przyrodniczego 100 egz. 
wydawnictwa Przyroda Sudetów (tom 11 i 12) dla przewodników 
sudeckich.   
18.04.2009 – właściciel nowej restauracji „Róża Wiatrów” w So-
bieszowie, pan Rafał Potęga zaprosił naszych przewodników na 
spotkanie w celu zaprezentowania swojego lokalu.  
19.04.2009 – w Jeleniej Górze odbyło się wojewódzkie rozpoczę-
cie sezonu przewodnickiego Dolnośląskiej Federacji Przewodnic-
kiej. Gospodarzami inauguracji było nasze Koło Przewodnickie. 
Wycieczki po mieście prowadzili Zenon Kędziora i Tomasz Misz-
czyk.  Uczestniczyło ponad 75 przewodników z Dolnego Śląska.      

 
Profesor Teofil Ligenza vel Ozimek w siedzibie Oddziału 

20.04.2009 – zmarł Członek Honorowy PTTK - Teofil Ligenza vel 
Ozimek. Człowiek, który swoje życie poświęcił wychowaniu mło-
dzieży, turystyce i krajoznawstwu. Pedagog, wychowawca kilku 
pokoleń uczniów i turystów, piechur, społecznik, znamienity krajo-
znawca, obdarzony doskonałą pamięcią do ostatnich dni. Urodził 
się 05.12.1912 na Ziemi Chełmińskiej w Sosnowicy-Lasku. Jego 
zamiłowania turystyczne i przyrodnicze narodziły się w harcer-
stwie we Włodawie. W roku 1926 wstąpił do Polskiego Towarzy-
stwa Krajoznawczego. W państwowym Seminarium Nauczyciel-
skim w Chełmie w latach 1928-1933 prowadził koło biologiczne, 
należał też do Szkolnego Koła Krajoznawczego. Po ukończeniu 
Seminarium, w ramach dwuletniej praktyki pedagogicznej praco-
wał w Żydowskiej Szkole Wyznaniowej we Włodawie ucząc ma-
tematyki, języka polskiego, przyrody i historii. Tu miał okazję 
poznać kulturę żydowską oraz język jidysz. W latach 1935-1945 
pracował w szkole w Dołholiskach pod Włodawą, gdzie w czasie 
wojny prowadził także tajne nauczanie. Po wojnie, po ukończeniu 
studiów matematycznych, w roku 1952 osiedlił się w Jeleniej 
Górze, gdzie wstąpił do PTTK, założył i prowadził przez prawie 30 
lat referat weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej. Szybko został 
przodownikiem turystyki pieszej. Zawodowo pracował w jelenio-
górskim Liceum Pedagogicznym, a po jego zamknięciu w Zespole 
Szkół Zawodowych, popularnie nazywanym „handlówką”, gdzie 
uczył matematyki i prowadził koło turystyczne. Od roku 1955 
corocznie organizował obozy wędrowne dla młodzieży oraz obozy 
szkoleniowe dla nauczycieli. Przez ponad 20 lat podczas każdych 
wakacji prowadził po trzy takie obozy wędrowne. W roku 1975 
zdobył uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu, nieba-
wem  kolejne wyższe stopnie  instruktorskie.  Spod ręki „profeso-
ra” – jak Go nazywała młodzież – wyszło spore grono kierowników 
obozów wędrownych i wycieczek szkolnych. Był inicjatorem wielu 
cyklicznych imprez turystycznych: od 1958 – Rajdy Szlakiem 
Zamków Piastowskich, od 1970 – Zloty Kół SKKT, od 1971 – 
trwający do dziś Rajdy na Raty – przy współpracy z redakcją 
tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Przez lata prowadził je osobi-
ście, później przygotowani przez niego przodownicy: Alfons i 
Bogumiła Mazurek, Romuald Ręba, Edward Przybylski, Barbara 

Lesiak i Wiktor Gumprecht, który prowadzi je obecnie. Jeszcze 
zimą 2009 roku układał trasy do kolejnych wycieczek. Funkcji i 
uprawnień turystycznych miał w ciągu swojego 96-letniego życia 
kilkadziesiąt. I to od kierowania Kołem Nauczycielskim PTTK 
przez funkcje w Zarządzie Oddziału „Sudety Zachodnie”, przez 
pracę w gremiach wojewódzkich, po długoletnie członkowstwo w 
Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Honorowy 
Przodownik Turystyki Pieszej i Górskiej, Instruktor Krajoznaw-
stwa, Instruktor Kształcenia Kadr PTTK, Strażnik Ochrony Przyro-
dy. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, Złotą 
Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej, Złotą Honorową Odznaką PTTK. Był także czyn-
nym działaczem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych uzyskując tytuł Członka Honorowego PTSM oraz odznaczo-
ny Złotą Odznaką PTSM i Złotą Odznaką ZNP. Jeszcze trzy 
tygodnie przed śmiercią uczestniczył w Zjeździe Sprawozdawczo-
Wyborczym Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. 
Posiadał godność Członka Honorowego PTTK. Był wzorem rze-
telnego i kompetentnego organizatora przedsięwzięć turystycz-
nych, zwolennikiem „zdrowej” turystyki, kopalnią wiedzy krajo-
znawczej. Będziemy Go pamiętać. Pogrzeb odbył się 22  kwietnia 
na starym cmentarzu miejskim przy ul. Sudeckiej.  
24.04.2009 – na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicz-
nych umieściliśmy ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac 
budowlanych na zamku Chojnik.  
24-26.04.2009 w Wilkanowie  podczas XIV Ogólnopolskiego 
Górskiego Maratonu na Orientację „Orientom-Babino” I miejsce 
zajęli: Misiewicz Marcin, Bartłomiej Wąsowski z koła PTTK Łapi-
guz. (AR) 
25.04.2009 - w wyjazdowym posiedzenie KTP ZG PTTK na Dol-
nym Śląsku (Lubiąż-Wrocław) uczestniczyła Antonina Sobieraj-
ska. (AS) 
28.04.2009 – na zaproszenie burmistrza Szklarskiej Poręby Arka-
diusza Wichniaka w spotkaniu na temat przygotowania szlaków 
turystycznych przed sezonem uczestniczył Andrzej Mateusiak. 
Burmistrz przedstawił plany utworzenia Szlaku Walońskiego w 
mieście.   
29.04-03.05.2009 – wycieczka na południowe Czechy w ramach 
Rajdu na Raty. Prowadził Wiktor Gumprecht.  

 
Uczestnicy wycieczki przed brama browaru w Pilźnie 

08-09.05.2009 - w Chmielnie na XVI Ogólnopolskiej Imprezie na 
Orientację „Wiosna 2009” I miejsce zajęli: Wąsowski Marek, 
Konieczko Maciej, II miejsce:  Desput Krzysztof, Serafin Michał, a 
III miejsce: Desput Małgorzata, Gawryjołek Aldona, Gawryjołek 
Kalina – wszyscy z kola PTTK Łapiguz. (AR)  
08-09.05.2009 – na rynku jeleniogórskim trwały Targi Turystyczne 
„TOURTEC” organizowane przez Starostwo Powiatowe, przy 
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współudziale naszego Oddziału PTTK. Swoje stragany przedsta-
wiło 93 wystawców, w tym 16 z zagranicy.  
09.05.2009 – we Wrocławiu w Klubie Oficerskim odbyła się Konfe-
rencja Regionalna Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskie-
go. Nasz Oddział reprezentowali delegaci: Zenon Kędziora, Jerzy 
Pawlak i Andrzej Mateusiak. Andrzej Grzybowicz z powodu cho-
roby nie mógł uczestniczyć w Konferencji. Obrady prowadził 
Andrzej Mateusiak. Wybrano 11 delegatów Dolnego Śląska na 
Zjazd Krajowy PTTK. Delegatem naszego Oddziału został Andrzej 
Mateusiak.  

 
09.05.2009 – we Wrocławiu odbywała się 50-ta rocznica działal-
ności Klubu Turystycznego „Perpedes” przy Wrocławskim Oddzia-
le PTTK. W uroczystościach uczestniczyła Antonina Sobierajska. 
(AS)  

 
10.05.2009 – w okolicach dawnego ośrodka rekreacyjnego „Ju-
ventur” pod Dziwiszowem  odbyły się konkurencje na orientacje 
VII Rajdu Wielodyscyplinowego „Bóbr-2009” prowadzone przez 
Adama Rodziewicza. Zakończenie imprezy odbyło się przy Wieży 
Książęcej w Siedlęcinie. Przeprowadzono także trasę pieszą, 
która prowadził Włodzimierz Bayer oraz trasę kolarską prowadzo-
ną przez Jana Jabłońskiego. W imprezie wzięło udział 118 
uczestników. Komandorem całości był Andrzej Mateusiak.  

 
Zawodnicy przy punkcie kontrolnym 

15.05.2009 -  w siedzibie ZG PTTK w Warszawie odbyło się 
Zgromadzenie Wspólników spółki Sudeckie Hotele i Schroniska 
PTTK.  
15-17.05.2009  - w Stargardzie Szczecińskim podczas II Ogólno-
polskich Marszy na Orientację „Trudy” I miejsce zajęli: Misiewicz 
Marcin, Bartłomiej Wąsowski z koła PTTK Łapiguz. 
15-17.05.2009 – w Świeradowie Zdroju podczas wojewódzkich 
eliminacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego 2 miejsce w kategorii „gimnazja” zajęła reprezen-
tacja Gimnazjum nr 1 pod opieką Ewy Parfianowicz. Organizato-
rem eliminacji był Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej”.    

18.05.2009 – w siedzibie Oddziału odbył się przetarg na wykona-
nie prac zabezpieczających mur bastei wschodniej. Zgłosiło się 
dwóch wykonawców. Wybrano firmę Serwis Budowlany – Zakład 
Ogólnobudowlany Andrzej Kisiel z Wojcieszyc. Całkowita wartość 
prac wraz z nadzorami wyniesie 375.000 zł. Na prace te uzyskali-
śmy dotację z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego – 
262 tys. zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego - 60 tys. zł,  z Miasta Jelenia Góra – 40 tys. zł, reszta to 
środki PTTK.  
18.05.2009 – w Klubie Nauczyciela odbyła się miła uroczystość 
50-lecia działalności nauczycielskiego Koła PTTK nr 30. Maria 
Goraczewska wygłosiła referat historyczny o historii koła, przygo-
towany przez Antoninę Sobierajską. Działacze Koła otrzymali 
okolicznościowe dyplomy i wydawnictwa książkowe ufundowane 
przez Oddział, był tort, program artystyczny – pokaz tańca towa-
rzyskiego, wspomnienia, rozmowy i plany.      
20.05.2009 – odbyło się zebranie Zarządu Oddziału, na którym 
przyjęto plan pracy na bieżący rok.  
22.05.2009 - udział Antoniny Sobierajskiej w Naradzie Dolnoślą-
skiego Zespołu Turystyki Pieszej w Jaworze - jako Członek Ze-
społu i w Zlocie Młodzieży z Kół i Klubów PTTK Ziemi Jaworskiej 
w Myśliborzu - jako członek DZTP. (AS) 
30.05.2009 - w Bogatyni podczas XVIII Marszy na Orientację o 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia „Karbonalia 2009” I 
miejsce zdobyli: Desput Marcin, Mackiewicz Michał, II miejsce 
Misiewicz Marcin z Koła PTTK Łapiguz. (AR) 
01.06.2009 –  w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego 
odbyły się rozmowy z udziałem wykonawcy robót na zamku, 
inspektorem nadzoru, wiceprezesem Andrzejem Mateusiakiem z 
dyrektorem Parku Andrzejem Rajem w sprawie współdziałania 
przy pracach remontowych na zamku.  
01.06.2009 – przekazano plac budowy i rozpoczęły się prace 
budowlane na zamku Chojnik. 
08.06.2009 – wymieniono drzwi wejściowe w biurze Oddziału.  
10.06.2009 – odbyło się zebranie Rady Nadzorczej spółki Sudec-
kie Hotele i Schroniska PTTK z udziałem reprezentanta Oddziału 
– Andrzeja Mateusiaka. 
12.06.2009 – złożono do Wydziału Architektury UM Jelenia Góra 
wniosek o pozwolenie na budowę – na remont budynku schroni-
ska na zamku Chojnik, wg dokumentacji opracowanej w roku 
ubiegłym.  
12.06.2009 – w hotelu Skalny w Karpaczu odbyły się uroczystości 
10-lecia jeleniogórskiego Starostwa Powiatowego, w których 
uczestniczył Andrzej Mateusiak.  
13.06.2009 - w  Okmianach podczas V Młodzieżowego Zlotu 
Turystycznego „Piaskowe Wzgórze 2009” I miejsca zdobyli: Wą-
sowski Marek, Konieczko Maciej, oraz Desput Krzysztof, Serafin 
Michał, a także Desput Marcin, Desput Małgorzata - wszyscy z 
koła PTTK Łapiguz. (AR) 
17.06.2009 – w hotelu Mercure w Jeleniej Górze odbyła się Kra-
jowa Konferencja Gmin Polskich Euroregionu Nysa, w której 
uczestniczył Andrzej Mateusiak – przewodniczący Grupy Robo-
czej Turystyka Rowerowa w ER Nysa. Po południu w Western 
City odbyło się robocze spotkanie animatorów turystyki z panią 
minister Sobierajską z Ministerstwa Sportu i Turystyki.     
20.06.2009 – wycieczką szkoleniową po regionie jeleniogórskim 
prowadzoną przez kursantów zakończył się kurs dla kandydatów 
na przewodników. Egzamin zaplanowano na drugą połowę wrze-
śnia.  
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Przewodnicy podczas zabawy w Sielance podczas „nocy świętojańskiej” 

23.06.2009 – tradycyjnie w przeddzień św. Jana w szałasie Sie-
lanka przy wodospadzie Kamieńczyka, na zaproszenie państwa 
Sieleckich spotkali się na posiadach przewodnicy sudeccy. „Hle-
dano” kwiatu paproci, puszczano wianki na wodę, bawiono się do 
późnej nocy. 
24.06.2009 – na konferencji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
KPN w Szklarskiej Porębie dyrektor Andrzej Raj przedstawił osią-
gnięcia w zdobyciu środków na remonty szlaków turystycznych na 
obszarze Parku. W spotkaniu uczestniczył Andrzej Mateusiak. 
30.06.2009 – w siedzibie dyrekcji Kolei Gondolowej w Świerado-
wie Zdroju odbyło się spotkanie w sprawie spodziewanych zmian 
w przebiegu szlaków turystycznych w Górach Izerskich, wobec 
protestu zgłoszonego przez stowarzyszenie Pracowania na Rzecz 
Istot Wszelkich. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Gondoli – 
Ryszard Brzozowski, burmistrz Świeradowa Zdroju Roland Marci-
niak, burmistrz Mirska  Andrzej Jasiński, nadleśniczy Leśnictwa 
Świeradów Zdrój Wiesław Krzewina, kierownik IT Świeradów 
Zdrój. PTTK reprezentował Andrzej Mateusiak.   
01.07.2009 – spotkanie z kierownikiem Wydziału Architektury UM 
Jelenia Góra w sprawie przyspieszenia wydania zezwolenia na 
budowę na zamku Chojnik, w związku z obszarem Natura 2000.     
02.07.20009 – na szlak niebieski na zboczu Śnieżki (Droga Jubi-
leuszowa) zeszła kamienna lawina, co spowodowało zamknięcie 
szlaku. Od kilku dni notowano obfite opady deszczu. 
04.07.2009 – nastąpiło zalanie kilku pomieszczeń w schronisku 
na zamku Chojnik.  
06.07.2009 – wizja lokalna szkód spowodowanych zalaniem 
pomieszczeń w schronisku na zamku Chojnik dokonana przez 
Andrzeja Mateusiaka. 
07.07.2009 – spotkanie Andrzeja Mateusiaka z panią Ewą Cie-
chanowicz – reprezentującą Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. Tematem rozmów była niejasna sprawa oddziaływa-
nia ekspansywnego bluszcza na zabytkową substancję zamku.  
Może występować zagrożenia dla zwiedzających z uwagi na 
niewidomą kondycję zasłoniętych przez bluszcz murów. Wydaje 
się konieczne zlecenie opracowania ekspertyzy budowlano-
dendrologicznej. 
17.07.2009 – kontrola postępu prac budowlanych przy restauracji 
murów bastei wschodniej z udziałem  kierownika filii Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków  - Wojciecha Kapałczyńskiego.   
20.07.2009 – w Warszawie zmarł Krzysztof Książek (52 lata), 
przewodniczący Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK, przyjaciel 
jeleniogórskich wodniaków. Wizytował i uczestniczył w Międzyna-
rodowym Spływie Kajakowym na Bobrze przed kilkoma laty.  
20.07.2009 – w Karpaczu podpisano porozumienie z przedstawi-
cielem Winterpolu – inwestora nowej kolei linowej – w sprawie 
wykonania oznakowania obejściowego dla szlaków prowadzących 
od ronda „Biały Jar” do dolnej stacji kolei na Kopę, z uwagi na 
planowany przebieg nartostrady po istniejących szlakach na 
terenie Nadleśnictwa Kowary.    

06.08.2009 – w Szklarskiej Porębie swoje 80-te urodziny obcho-
dziła Krystyna Trylańska -czynna przewodniczka i instruktorka 
narciarska. W uroczystościach oprócz sporego grona przewodni-
ków, burmistrza Szklarskiej Poręby uczestniczyli Piotr Gryszel – 
prezes Koła Przewodnickiego oraz Andrzej Mateusiak. 
09.08.2009 – w Domu Śląskim przewodnicy górscy świętowali 
wigilię Dnia Przewodnika. 

 
Prezydent Vaclav Klaus na Śnieżce w otoczeniu przewodników 

10.08.2009 – tradycyjnie o godz. 12.00 na szczycie Śnieżki roz-
poczęła się msza święta odpustowa z okazji Dnia Przewodnika, 
ustanowionego w roku 1981. Trójjęzyczną mszę św. koncelebro-
wał arcybiskup Kolonii, kardynał Joachim Meisner przy asyście 
dwóch biskupów: ordynariusza legnickiego Stefana Cichego, 
ordynariusza diecezji Hradec Kralove Dominika Duki i emeryto-
wanego arcybiskupa czeskiego Karela Otcenaska oraz kilkunastu 
księży z regionu. Obecni byli także: prezydent Czech Vaclav 
Klaus, wicemarszałek dolnośląski Jerzy Łużniak, przewodniczący 
Sejmiku Dolnośląskiego Jerzy Pokój, dyrektor Karkonoskiego 
Parku Narodowego Andrzej Raj, naczelnik karkonoskiego GOPR-
u Maciej Abramowicz, jeleniogórski komendant policji oraz samo-
rządowcy regionu jeleniogórskiego, pracownicy obiektów i służb 
górskich, ratownicy, przewodnicy i turyści. Szacuje się udział 
około 1,5 tys. osób. Prezydent Vaclav Klaus tradycyjnie na szczyt 
najwyższej góry Czech dotarł pieszo z Pecu pod Śnieżką, gdzie 
jego syn ma turystyczną chatę. Pieszo od strony polskiej trasę 
pokonał także biskup Cichy, w towarzystwie dyrektora parku 
narodowego Andrzeja Raja. Prezydent na szczycie góry podpisy-
wał zdjęcia i autografy, ochoczo pozował do zdjęć, a od przewod-
ników sudeckich otrzymał rzeźbę ducha gór Rzepióra, ze stosow-
ną dedykacją: „Przyjacielowi przewodników od przyjaciół prze-
wodników”. Dedykacja nawiązywała do ubiegłorocznego podarku: 
kamizelki przewodnickiej z emblematem przewodnickim oraz 
srebrnego naszyjnika z wmontowaną blachą przewodnicką i 
napisem: „Przyjaciel przewodników”. Niejako w rewanżu inicjator 
podarku prezydenckiego - Andrzej „Radar” Radecki otrzymał z rąk 
prezydenta specjalną unikatową odznakę: „Przewodnik - przyja-
ciel Republiki Czeskiej” z godłem państwowym. Prezydent wpisał 
się także do nowo założonej przewodnickiej księgi pamiątkowej 
założonej specjalnie z okazji święta. Po mszy odprawianej przy 
kaplicy górskiej przewodnicy wraz z biskupem Cichym zeszli do 
Kotła Łomniczki - do symbolicznego cmentarzyka górskiego. Tam 
przy tabliczkach z nazwiskami zmarłych przewodników i ratowni-
ków zapalono znicze, złożono kwiaty i odprawiono krótką modli-
twę w intencji zmarłych ludzi gór. Po uroczystościach przewodnicy 
i ratownicy zaproszeni zostali do schronisk: Dom Śląski, Strzecha 
Akademicka i Samotnia na poczęstunek, rozmowy integracyjne, 
snucie planów na wyprawy krajoznawcze i szkolenia. 
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15-16.08.2009 - kolejna dwudniowa wycieczka z cyklu ”Rajd na 
Raty za granicą”. Tym razem w Góry Łużyckie po niemieckiej i 
czeskiej stronie.  
20.08.2009 – na zlecenie Miasta Karpacza dokonano rekonesan-
su przebiegu Szlaku Górniczego, dla którego Oddział zaprojektuje 
drogowskazy i wykona oznakowanie.   
21.08.2009 – na okres próbny uruchomiono kamerę internetową 
on-line (na żywo) na zamku Chojnik. 
21.08.2009 – otrzymaliśmy zawiadomienie z Wydziału Architektu-
ry UM Jelenia Góra o zawieszeniu postępowania w sprawie wy-
dania pozwolenia na budowę, z powodu wystąpienia z zapyta-
niem do RDOŚ we Wrocławiu „czy konieczne będzie wykonanie 
dodatkowej dokumentacji, tzw. „oddziaływania na środowisko” 
planowanego remontu budynku schroniska na obszarze chronio-
nym „Natura 2000”. Urzędnicy szczebla miejskiego nie zdecydo-
wali się na określenie, czy planowane zadanie „w znacząco nega-
tywny” sposób wpłynie na środowisko naturalne. Z niepokojem 
czekamy na rozstrzygnięcia stosownych instancji, obawiając się 
czy nieprecyzyjne przepisy zastosowane w sposób radykalny nie 
zablokują naszych planów rewaloryzacji zabytkowego budynku 
schroniska. Liczymy na zdrowy rozsądek decydentów w tej spra-
wie.   

 
Dama i jej rycerz na turnieju rycerskim na zamku Chojnik 

22-23.08.2009 – na zamku Chojnik odbył się XX „Turniej Rycerski 
o Złoty Bełt”. W zmaganiach rycerskich wzięło udział ponad 60 
rycerzy, w tym mocna reprezentacja z Czech. Organizatorem 
turnieju było Bractwo Rycerskie Zamku Chojnik kierowane przez 
Jerzego Czajkę.   
26.08.2009 -  w Książnicy Karkonoskiej odbyło się spotkanie w 
sprawie projektu „Moja mała ojczyzna”, którego inicjatorem jest 
pani Kazimiera Pitera – bibliotekarka z Zespołu Szkół Hotelar-
skich. Projekt ma aktywizować w działalności turystyczno-
krajoznawczej młodzież gimnazjalną. Jednym partnerów z zada-
nia ma być nasz Oddział PTTK.  
28.08.2009 – w ogródku letnim, przed siedzibą Gazety Wrocław-
skiej redakcja zorganizowała spotkanie animatorów turystyki i 
rekreacji rowerowej w celu przeprowadzenia dyskusji na ten temat 
W spotkaniu uczestniczył Andrzej Mateusiak. 
29.08.2009 – kolejna wycieczka autokarowa z cyklu „Rajd na raty 
za granicą”. Wiktor Gumprecht poprowadził na zamek Kokořin 
oraz do miasta Mělnik w Czechach.  
31.08.2009 – kolejne spotkanie w siedzibie Kolei Gondolowej w 
Świeradowi Zdroju  w sprawie zmian przebiegów szlaków tury-
stycznych w okolicach Stogu Izerskiego. 
02.09.2009 – otrzymaliśmy pismo od inwestora nowej kolei lino-
wej w Karpaczu, firmy Winterpol, z którego wynika, że Zarząd 

Główny PTTK, na wniosek Marka Staffy oprotestował inwestycję 
budowy kolei linowej w Karpaczu. Jako przyczynę podano nie-
możność zorganizowania obejścia szlaków poza obszar planowa-
nej nartostrady. Sposób obejścia szlaków nie był konsultowany z 
Oddziałem, który jest gospodarzem szlaków na tym terenie. Czu-
jemy się marginalizowani przez działaczy Zarządu Głównego i 
pomijani w sprawach szlaków na naszym terenie. Różne zdania 
Oddziału i „centrali” były nawet komentowane przez lokalne me-
dia. 

 
Cześć reprezentacji naszego województwa na Zjeździe PTTK 

04-05-06.09.2009 -  w Walnym Zjeździe PTTK w Warszawie 
uczestniczył delegat Oddziału Andrzej Mateusiak, który złożył trzy 
wnioski w sprawach: poprawy wizerunku legitymacji PTTK, możli-
wości rozliczenia lub zwrotu do ZG PTTK na koniec roku znacz-
ków organizacyjnych oraz wprowadzenie dla zainteresowanych 
oddziałów i delegatów tzw. newslettera, gdzie zamieszczano by 
tematy posiedzeń Zarządu Głównego i innych ważnych informacji, 
które szybko docierałyby z „centrali w teren”. Kol. Andrzej Mate-
usiak podczas Zjazdu otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Do władz 
PTTK z naszego województwa weszli: Marian Hawrysz do ZG 
PTTK, Ryszard Wulicz do Głównej Komisji Rewizyjnej, a Henryk 
Antkowiak do Głównego Sądu Koleżeńskiego.    

 
05.09.2009 – na Szybowcowej Górze w Jeżowie Sudeckim odbyła 
się XXX Rodzinna Eskapada w Góry z udziałem 36 osób. Kierow-
nikiem imprezy była Ewa Parfianowicz.   
09.09.2009 – w siedzibie Oddziału odbyła się pierwsza w tej 
kadencji rozprawa Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego z powódz-
twa przewodnika Stanisława Jeleniewicza przeciwko przewodni-
kowi Marianowi Bochynkowi, który użył gazu łzawiącego podczas 
incydentu w Adrspachu w sierpniu br.  
09.09.2009 - zebranie Zarządu Oddziału, na którym przyjęto 
zasady i terminy konferencji programowych oddziałowych komisji 
turystyki kwalifikowanej. Kol. A. Mateusiak omówi przebieg Zjazdu 
Krajowego PTTK.  
11.09.2009 – podpisano umowę z Miastem Kowary na wykonanie 
przez Nasz Oddział oznakowania „Szlaku Górniczego”. Prace 
przy znakowaniu  prowadzili Paweł Stanisz (malowanie) i Krzysz-
tof Czaplicki (montaż słupów).   
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Nowe drogowskazy na „Szlaku Górniczym” w Karpaczu 

12.09.2009 – w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach, na 
zaproszenie dyrektora GOK  w uroczystościach odsłonięcia zre-
konstruowanych „Szczęk wieloryba”  uczestniczył Andrzej Mate-
usiak.  

 
14.09.2009 - Oddział brał udział w Europejskich Dniach Dziedzic-
twa pod hasłem: „Zabytkom na odsiecz” poprzez bezpłatne udo-
stępnienie turystom w tym dniu zamku Chojnik.    
14.09.2009 – w naszej posiadłości przy al. Wojska Polskiego 
wykonano remont dachu na przybudówce.  
14.09.2009 – w naszym biurze rozpoczęła praktykę szkolna We-
ronika Grosicka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich.   
17.09.2009 – w Jeleniej Górze odbyła się Rada Nadzorcza spółki 
Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK z udziałem przedstawiciela 
Oddziału – Andrzeja Mateusiaka. 
18.09.2009 - w Ogólnopolskim Zlocie PTP w Jaworze - jako czło-
nek DZTP oraz prezes Koła 30 PTTK uczestniczyła Antonina 
Sobierajska. (AS) 
18-19-20.09.2009 – pierwsza tura egzaminów państwowych dla 
kandydatów na przewodników górskich. Na 35 zdających, egza-
min zaliczyło 30 osób. Gratulujemy nowym adeptom przewodnic-
twa.   
18-20.09.2009 - w Żelowicach podczas XIV Ogólnopolskiego 
Marszu na Orientację „Szlakiem Opadłych Liści” III m-ce zajęli: 
Desput Krzysztof oraz  Desput Małgorzata, Desput Marcin – z 
koła PTTK Łapiguz. (AR) 
21.09.2009 -  w Sztolniach Kowarskich odbyła się międzynarodo-
wa konferencja nt. Historia górnictwa w Kowarach” organizowana 
przez Urząd Miasta Kowary, z udziałem Andrzeja Mateusiaka. 
23.09.2009 – odebrano opracowanie ideowe dotyczące problemu 
zasilania w wodę schroniska na Chojniku i odprowadzenia ście-
ków. Zaproponowane rozwiązanie zakłada doprowadzenie wody 
rurą z sieci miejskiej z Sobieszowa od ul. Zamkowej, gdzie już 

dziś jest miejski wodociąg. Także kolektorem będą odprowadzane 
ścieki do mającej w najbliższym czasie powstać kanalizacji Sobie-
szowa. Oba rurociągi będą umieszczone pod drogą jezdną na 
zamek. PTTK miałby wykonać rurociągi, a drogę zobowiązał się 
wykonać Karkonoski Park Narodowy. Planowany termin wykona-
nia tej inwestycji to najbliższe 3-4 lata. Założenia projektowe 
wykonał  mgr inż. Jarosław Stodolski.   
24.09.2009 -  przekazano do zaopiniowania powyższą dokumen-
tację do Karkonoskiego Parku Narodowego.   
25-27.09.2009 – w Zielonej Górze na VII Otwartych Mistrzostwach 
Zielonej Góry w Marszach na Orientację  I m-ce zajęli: Misiewicz 
Marcin, Bartłomiej Wąsowski z koła PTTK Łapiguz. (AR) 
29.09.2009 – do Urzędu Miasta w Jeleniej Górze złożono wniosek 
na dofinansowanie w roku 2010 remontu zabytkowego budynku 
schroniska na Chojniku na kwotę 50 tys. zł.   
29.09.2009 – przewodnik Andrzej Stanisław Jawor rozesłał do 
niektórych przewodników i jeleniogórskich biur podróży niespraw-
dzony tekst krytykujący innego przewodnika obsługującego wy-
cieczkę po Berlinie – Sławomira Stankiewicza, a napisany przez 
osobę trzecią. To postępowanie sprawiło, że obrażony w tekście 
przewodnik złożył do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego sprawę 
przeciwko kolporterowi listu.  

 
Andrzej Mateusiak z nagrodą Liczyrzepy 

02.10.2009 -  w  Zajeździe Tyrolskim w Mysłakowicach odbyły się 
XIII Karkonoskie Spotkania Turystyczne organizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Jelenie Górze przy współudziale  nasze-
go Oddziału. Wśród przyznawanych przez Starostę corocznych 
nagród „Liczyrzepy” nagrodę taką „za całokształt działalności na 
rzecz turystyki w roku 2009” otrzymał wiceprezes Oddziału An-
drzej Mateusiak.  
03-04.10.2009 – w Legnicy na II Ogólnopolskich Legnickich Za-
wodach na Orientację „Karolinka 2009” II m-ce zajęli: Wąsowski 
Marek, Konieczko Maciej, II m-ce Wąsowski Bartłomiej, III m-ce 
Desput Krzysztof, Serafin Michał – z koła PTTK Łapiguz. (AR) 
05.10.2009 – w urzędzie miasta Mirska odbyło się spotkanie z 
udziałem burmistrzów Mirska i Świeradowa Zdroju oraz starosty 
lwóweckiego w sprawie ustalenia wspólnego z PTTK stanowiska 
wobec Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącego 
przebiegu szlaków turystycznych w Górach Izerskich – wobec 
sprzeciwu Pracowni na Rzecz Wszelkich Istot na inwestycję „kolej 
Gondolowa na Stóg Izerski”. Ze strony PTTK w spotkaniu uczest-
niczył wiceprezes Andrzej Mateusiak.  
06.10.2009 – w tygodniku Nowiny Jeleniogórskie ukazał się arty-
kuł zapowiadający powstanie tzw. „Gildii Przewodnickiej” skupia-
jącej nowych, ambitnych przewodników pragnących wprowadzić 
nowe elementy w pracy przewodnickiej, np. rekwizyty, stroje i 
kostiumy, instrumenty. Założyciele Gildii zapowiedzieli, że nie 
odstąpią od macierzystego Koła Przewodnickiego PTTK, a chcą 
jedynie urozmaicić i unowocześnić przekaz przewodnicki.   
07.10.2009 – w salach Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli odbyły się rozmowy kwalifikacyjne i testy dla nowych 
kandydatów na przewodników górskich. Adeptów przesłuchiwali: 
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Antoni Witczak, Jan Owczarek, Zenon Kędziora, Emil Mendyk, 
Adam Rodziewicz i Andrzej Mateusiak – kierownik kursu.    
  

 Jurorzy 
podczas eliminacji turnieju krasomówczego 

10.10.2009 -  w Szkole Podstawowej nr 11 odbyły się eliminacje 
Szkolnego Młodzieżowego Konkursu Krasomówczego, w którym 
w charakterze jury wystąpili przewodnicy: Jerzy Jachnicki i An-
drzej Mateusiak. Oddział PTTK ufundował dla uczestników kon-
kursu nagrody książkowe. I miejsce zajęła Barbara Budzikowska, 
która zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich.  

 
10.10.2009 – w okolicach Janowic Wielkich odbył się IV Ogólno-
polski Szkolny Rajd Mineralogiczno-Geologiczny. Zakończenie, 
konkurs na najładniejszy znaleziony na trasie minerał oraz kon-
kurs wiedzy krajoznawczej z tras odbyło się w Zespole Szkół 
Gimnazjalnych w Janowicach Wielkich. W imprezie wzięło udział 
254 uczestników.   

 
Poszukiwanie minerałów (Foto: Lilianna Rzepka) 

13.10.20090 -  w siedzibie Nadleśnictwa Świeradów Zdrój odbyło 
się spotkanie z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w sprawie zmian  przebiegów szlaków turystycznych 
w okolicy Stogu Izerskiego, co związane było z protestem wysto-
sowanym przeciwko inwestycji „Kolej Gondolowa na Stóg Izerski”  
przez stowarzyszenie Pracowania na rzecz Istot Wszelkich”. Z 
ramienia PTTK w spotkaniu uczestniczył Andrzej Mateusiak.  
15.10.2009 - Oddział ufundował nagrody książkowe na VI Mię-
dzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny „50 lat Karkonoskiego 

Parku Narodowego” organizowany przez Zespół Szkół Podsta-
wowej i Gimnazjum w Szpitalu „Uzdrowisko Cieplice”.    
17.10.2009 - w Ruszowie podczas XI Marszy na Orientację o 
Puchar „Trampa” I m-ce zajęli: Desput Marcin, Karmelita Dawid z 
koła PTTK Łapiguz. (AD) 
18.10.2009 - w Ruszowie podczas XII Imprezy na Orientację 
PTSM o Puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec I m-ce zajęli: Desput 
Marcin, Karmelita Dawid, Wąsowski Marek z kola PTTK Łapiguz.  
23-25.10.2009 - w Łochowie na XXXII Ogólnopolskim Rajdzie na 
Orientację „Podkurek 2000” I m-ce zajęli: Misiewicz Marcin i Bar-
tłomiej Wąsowski z koła PTTK Łapiguz. (AD) 
24.10.2009 -  w hotelu Bornit Szklarskiej Porębie odbyły się co-
roczne uroczystości z okazji „Dnia Ratownika”, w których na 
zaproszenie naczelnika GOPR uczestniczył Andrzej Mateusiak.  
24-25.10.2009 - w Dolnośląskim Zlocie PTP w Ostrowie Wlkp. - 
jako członek DZTP oraz członek Koła nr 30 PTTK uczestniczyła 
Antonina Sobierajska. (AS) 
26.10.2009 – w otwarciu punktu Informacji Turystycznej w Gryfo-
wie Śląskim – na zaproszenie burmistrza Gryfowa Śl. uczestniczył 
Andrzej Mateusiak.  
28.10.2009 – w zamiejscowym punkcie Informacji Urzędu Mar-
szałkowskiego w Jeleniej Górze w szkoleniu nt. uzyskiwania 
dotacji europejskich uczestniczył Andrzej Mateusiak. 
02.11.2009 – na szkoleniu przewodnickim nt. „Zamki Księstwa 
Jaworskiego” w Książnicy Karkonoskiej wystąpili Tomasz Dudziak 
i Krzysztof Jaworski – autorzy monumentalnej książki pod tym 
samym tytułem.  
05.11.2009 – na zaproszenie Karkonoskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Jabloncu nad Nisou prezentacje nt. „Współpraca 
polsko-czeska w regionie jeleniogórskim” przedstawił Andrzej 
Mateusiak.  
06-07-09.11.2009 – druga tura egzaminów przewodnickich. Na 10 
zdających zaliczyło 9 osób.  
06-07.11.2009 - w Gryfowie Śląskim na III Ogólnopolskich Mar-
szach na Orientację o „Złoty Liść Jesieni” I m-ce zajął Misiewicz 
Marcin, a III m-ce Wąsowski Marek, Konieczko Maciej z kola 
PTTK Łapiguz. (AR) 
09.11.2009 – odbyto wizję lokalną na zamku Chojnik z dendrolo-
giem, pod kątem wydania opinii nt. cięć pielęgnacyjnych oraz 
wycinki niektórych drzew, które mogą zagrażać bezpieczeństwu 
turystów oraz budowli zabytkowej zamku. Ustalono, że powstają-
ca ekspertyza dendrologiczna zawierać będzie zalecenia i wska-
zania dotyczące dalszego postępowania w tej materii.   
09.11.2009 – poszerzone zebranie Zarządu Oddziału. Omawiano 
sprawy funkcjonowania Oddziałowych Komisji. Rozwiązano Ko-
misję Turystyki Narciarskiej, Kolarskiej I Motorowej i powołano 
trzy oddzielne Komisje. Przedstawiono projekt kalendarza imprez 
na rok 2010.  

  
Andrzej Radecki i odznaczenie otrzymane od prezydenta Vaclava Klausa 

16.11.2009 – w Karpaczu zmarł nagle przewodnik sudecki An-
drzej Radecki. To on zapoczątkował ścisłe kontakty przewodni-
ków sudeckich z prezydentem Czech Vaclavem Klausem, które-
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mu corocznie na Śnieżce podczas Dnia Przewodnika wręczano 
jakąś pamiątkę: obraz z dedykacją, kamizelkę przewodnicką, 
odznakę „Przyjaciel przewodników sudeckich” czy ostatnio rzeźbę 
Ducha Góra z dedykacją. W roku bieżącym otrzymał od prezyden-
ta Klausa jedyną niepowtarzalną odznakę „Przewodnik - Przyja-
ciel Czeskiej Republiki”. Pogrzeb odbył się 18 listopada na cmen-
tarzu w Karpaczu.  
16.11.2009 – rozpoczął się kolejny kurs dla kandydatów na pilo-
tów wycieczek organizowany przez nasz Oddział przy współudzia-
le Uniwersytetu Ekonomicznego. Ponad połowę miejsc zarezer-
wowano dla studentów. Kierownikiem kursu jest dr Piotr Gryszel.   
 16.11.2009 – na zamku Chojnik nastąpił odbiór prac budowla-
nych muru bastei wschodniej przy udziale przedstawiciela Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Miasta Jelenia Góra. 
Podczas nadzoru archeologicznego prac ziemnych znaleziono 
fragmenty zabytkowej ceramiki, w tym fragment interesującego 
kafla z ok. XV w. przedstawiającego …aniołka.   

 
Przed remontem    Po remoncie 

 
Aniołek na kaflu z Chojnika z XV w. 

17.11.2009 – w Mirsku odbyło się kolejne spotkanie w sprawie 
zmian w przebiegach szlaków w Górach Izerskich. PTTK repre-
zentował Andrzej Mateusiak.  
19.11.2009 – odebrano ekspertyzę dendrologiczną w sprawie 
drzew na zamku Chojnik sporządzoną przez dendrologa Jerzego 
Ratajskiego. 
20.11.2009 – wysłano rozliczenie dotacji Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na prace przy zamku Chojnik. Wartość prac 
375.000 zł, z tego 261.000 to środki MKiDN.  
20-22.11.2009 - w Pszczynie podczas XVIII Mistrzostw Polski w 
Nocnych Marszach na Orientację I m-ce zajęli: Misiewicz Marcin, 
Bartłomiej Wąsowski z koła PTTK Łapiguz. (AD) 
21.11.2009 – w Karpaczu w Muzeum Sportu i Turystyki z okazji 
35-lecia działalności muzeum,  Zenon Kędziora w imieniu PTTK 
wręczył dyrektorowi Muzeum Zbigniewowi Kulikowi Medal PTTK 
„Za współpracę”. 
21.11.2009 – w schronisku „Dom Śląski” odbyło się uroczyste 
„blachowanie” młodych przewodników, absolwentów ostatniego 
kursu przewodnickiego 2007-2009. Na zaproszenie absolwentów 
przybyli wykładowcy i organizatorzy kursu: Olga Danko, Zdzisław 
Gasz, Antoni Witczak, Piotr Gryszel, Andrzej Raj i Andrzej Mate-
usiak.   
24.11.2009 – w ratuszu lwóweckim odbyła się trójstronna konfe-
rencja Grupy Roboczej „Turystyka” Euroregionu Nysa. Prezenta-
cję nt. „Sposoby oznakowania szlaków turystycznych w Polsce” 
przedstawił Andrzej Mateusiak.   

27.11.2009 – wysłano do ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego wniosek o dotację w wysokości 500 tys. zł na remont  w 
roku 2010 budynku schroniska na zamku Chojnik.  
28-29.11.2009 – egzamin na kursie pilotów wycieczek. Na 30 
zdających zaliczyło 16 osób.  

 
28-29.11.2009 – w Przesiece odbył się Dolnośląski Zlot Przodow-
ników Imprez na Orientację organizowany przez nasz Oddział. W 
ramach zlotu odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, 
podczas której dokonano wyborów nowej Dolnośląskiej Komisji 
Imprez na Orientację. Przewodniczącym ponownie został wybrany 
Adam Rodziewicz. W Pucharze Polski w marszach na Orientację 
zanotowaliśmy historyczny sukces: I m-ce Misiewicz Marcin, 
Wąsowski Bartłomiej w kategorii TJ (juniorzy), tym bardziej, że 
zostali wcześniej podwójnymi mistrzami Polski (razem z reprezen-
tacją Dolnego Śląska w DMP oraz w najtrudniejszej imprezie w 
Polsce - Mistrzostwach Polski w Nocnych Marszach na Orienta-
cję). W Pucharze Dolnego Śląska w Marszach na Orientację: I m-
ce Desput Marcin w kategorii TD (dzieci), III m-ce Wąsowski 
Marek w kategorii TS (seniorzy). W klasyfikacji drużynowej Pu-
charu Dolnego Śląska Klub Turystyki Kwalifikowanej „Łapiguz” 
zajął I m-ce w kat. TS (seniorzy) i TD (dzieci), II m-ce w TM (mło-
dzież gimnazjalna) oraz III m-ce w TJ (juniorzy). W Generalnej 
klasyfikacji drużynowej klub zajął II m-ce. (AR) 
01.12.2009 – w urzędzie Miasta w Kowarach burmistrz Mirosław 
Górecki spotkał się z wiceprezesem Andrzejem Mateusiakiem w 
sprawie wytyczenia „Szlaku Górniczego” w Kowarach.  
02.11.2009 - otrzymaliśmy pozytywną opinię z Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska, co pozwoli uzyskać pozwolenie na 
budowę -remont budynku schroniska na zamku Chojnik.   
03.12.2009 – delegacja naszego Koła Przewodnickiego w skła-
dzie: Olga Danko, Jerzy Górski, Emil Mendyk, Tomasz Miszczyk, 
Andrzej Mateusiak i Piotr Gryszel uczestniczyła w spotkaniu z 
zastępcą prezydenta Jeleniej Góry Miłoszem Sajnogiem. Na 
spotkaniu omawiono kierunki rozwoju turystyki w Jeleniej Górze. 
Poruszono także problemy przewodnictwa, m.in. kłopoty z parkin-
gami dla autokarów oraz zasady kontroli nielegalnych przewodni-
ków przez Straż Miejską. Prezydent Miłosz Sajnog zadeklarował 
chęć pomocy w rozwiązaniu tych problemów. (PG) 
04.12.2009 – w uroczystej sesji Rady Miejskiej Kowar poświęco-
nej kowarskiemu górnictwu wziął udział Andrzej Mateusiak.   
05.12.2009 – po raz kolejny gospodarze Sztolni Kowarskich za-
prosili przewodników sudeckich do kopalni na tradycyjną „biesiadę 
górniczą”. Górnicze święto świętowało ponad 50 przewodników.  
04-05.12.2009 - przedstawiciele Zarządu Koła: Dorota Chełmi-
niak, Jerzy Górski i Piotr Gryszel uczestniczyli w V Forum Pilotażu 
i Przewodnictwa, które odbyło się tym razem w Łodzi. Forum 
poświęcone było głównie etyce w pracy przewodników i pilotów 
oraz zmianom w ustawie o usługach turystycznych. Obecnie 
projekt nowelizacji ustawy znajduje się w Sejmie i należy spo-
dziewać się, że w pierwszej połowie 2010 roku ustawa zostanie 
zmieniona. W przypadku przewodników i pilotów nie przewiduje 
się rewolucyjnych zmian. Będą one miały tzw. charakter kosme-
tyczny. Sukcesem środowiska przewodnickiego jest zarzucenie 
pomysłu połączenia uprawnień przewodnika i pilota wycieczek i 
utworzenia funkcji "przewodnika uniwersalnego". Po uchwaleniu 
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przez Sejm nowelizacji ustawy wydane będzie także nowe rozpo-
rządzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycie-
czek. Projekt ustawy można znaleźć na stronach internetowych 
ministerstwa sportu i turystyki. (PG) 
06.12.2009 - odbyła się ostatnia wycieczka tegorocznego Rajdu 
na Raty. Po spotkaniu przy budynku teatru turyści udali się na 
cmentarz komunalny, gdzie zapalono znicze  na grobie zmarłego 
w kwietniu br. Teofila Ligenzy vel Ozimka, twórcy i wieloletniego 
organizatora Rajdu na Raty. Następnie trasa wycieczki prowadziła 
przez Czarne, Paulinum, do Klubu Nauczyciela przy ulicy Banko-
wej. Tu o godzinie 13.30 rozpoczęło się spotkanie podsumowują-
ce XXXIX Rajd na Raty, na którym omówiono przebieg tegorocz-
nych wędrówek, wyświetlono zdjęcia z wycieczek i przedstawiono 
plany na przyszły rok. Tu także odbyło się zakończenie cyklu 
wycieczek „Relaks z rowerem” prowadzonych przez Jana Jabłoń-
skiego. W roku bieżącym odbyło się 9 wycieczek, w tym jedna 
siedmiodniowa z udziałem 114 rowerzystów. W trakcie wspólnego 
spotkania nagrody otrzymali najaktywniejsi turyści, odbył się także 
konkurs krajoznawczy obejmujący wiadomości ze wszystkich 
tegorocznych wycieczek. W konkursie zwyciężył Henryk Ziółkow-
ski, drugie miejsce zajął Maciej Cieślak, trzecie Zdzisław Malski, 
czwarte Jerzy Murak. Rajd na Raty już od 39 lat organizowany 
jest przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” oraz redakcję „No-
win Jeleniogórskich”. Wycieczki odbywają się niezmiennie od 
ostatniej niedzieli lutego do pierwszej niedzieli grudnia, bez 
względu na pogodę, we wszystkie niedziele i święta, a prowadzą 
je przodownicy turystyki pieszej PTTK oraz przewodnicy sudeccy. 
Ogółem w terminie od 22 lutego 2009 r. odbyło się 45 wycieczek. 
Trasy piesze o długości od 13 do 19 km przebiegały przez cieka-
we tereny Dolnego Śląska (37 wycieczek) oraz przygraniczne 
rejony Czech (3 wycieczki) i Niemiec (3 wycieczki). 

 
Odbyły się również 3 wycieczki autokarowe wielodniowe: jedna 
pięciodniowa w weekend majowy po południowych i zachodnich 
Czechach, trzydniowa do Pragi (19-21 czerwca), dwudniowa w 
Góry Łużyckie (15-16 sierpnia). Największym powodzeniem cie-
szyły się listopadowe wędrówki po Kotlinie Jeleniogórskiej  z 
ogniskiem w trakcie śniadania (powyżej 50 uczestników, najwięcej 
58 w dniu 29 listopada). Powyżej 30 osób brało udział w wyciecz-
kach do Niemiec i Czech. W tym roku odbyły się również jedno-
dniowe wycieczki autokarowe organizowane w soboty: cztery 
krajowe (Henryków-Wojsławice, Srebrna Góra-Włodarz, Żagań-
Ochla, Złoty Stok - Kłodzko) i dwie do Czech (Kokořín - Mělník, 
Opočno - Josefov). Wycieczki prowadzili: Wiktor Gumprecht(30), 
Andrzej Przędzielewski(5), Paweł Idzik (3), Jarosław Zając (3), 
Antonina Sobierajska (2), Krzysztof Tęcza (2). Ogółem w rajdzie 
wzięło udział 1406 turystów, co daje średnią ponad 31 osób na 
jedną wycieczkę. Niektórzy wędrowali wielokrotnie, najwięcej 
Jerzy Bielecki i Henryk Ziółkowski (po 39 wycieczek), Zofia Prysz-

czewska (31 wycieczek), Jerzy Murak i Władysław Salamonowicz 
(po 30 wycieczek). Dziesięciu najaktywniejszych uczestników 
otrzymało pamiątkowe medale wykonane przez Marcina Zieliń-
skiego ze Szklanej Manufaktury w Piechowicach. (WG) 
07.12.2009 - zakończono klasyfikację IV Turystycznego Rajdu 
Motorowego PTTK „Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce” -
2009. Do rajdu zgłosiło się 45 osób (17 załóg). Po przeprowadzo-
nej weryfikacji nadesłanych materiałów i ankiet ustalono kolejność 
miejsc: I zajął Jan Tyczyński z Jeleniej Góry - 5180 pkt., II - Hen-
ryk Antkowiak  z Legnicy - 4255 pkt. III - Edward Jabłoński z 
Łodzi. Sklasyfikowano 15 załóg. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy nagrody książkowe. (JT)  
08.12.2009 - otrzymaliśmy w końcu pozwolenie na budowę - do 
remontu budynku schroniska na zamku Chojnik. 

 
09.12.2009 - odbyło się zebranie Komisji Turystyki Górskiej, 
Pieszej i Krajoznawczej i wybrano nowy skład: Andrzej Grzybo-
wicz (ds. TG), Wiktor Gumprecht (ds. TP) i Krzysztof Tęcza (ds. 
Krajoznawczych).  

 
Edmund Brzozowski i Jan Jabłoński (Foto: KTN ZG PTTK) 

12.12.2009 - w Krakowie odbyła się Krajowa Narada Aktywu 
Narciarskiego PTTK. Wybrano nową Komisję Narciarską ZG 
PTTK. Przewodniczącym został kol. Edmund Brzozowski z Biel-
ska Białej a wiceprzewodniczącym kol. Jan Jabłoński - reprezen-
tant naszego Oddziału - wieloletni komandor Rajdów Narciarskich 
„Karkonosze”. Gratulujemy.   
12.12.2009 - we Wrocławiu odbyła się Regionalna Konferencja 
Przedstawicieli Oddziałów Dolnego Śląska, której uczestniczyli 
prezes Adam Rodziewicz i  wiceprezes Andrzej Mateusiak. Do 
Rady Programowej Porozumienia Oddziałów wybrano na wice-
przewodniczącego Andrzeja Mateusiaka. Przewodniczącą została 
Zofia Sikora z Wałbrzycha  a drugim wiceprzewodniczącym - 
Krystyn Chudoba z Wrocławia. 
14.12.2009 - w DODN odbyło się szkolenie przewodnickie; pre-
zentację o Beskidach prowadził Piotr Norko. Przewodnicy podzie-
lili się także opłatkiem.      
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15.12.2009 - w gościńcu PTTK Perła Zachodu odbyło się posie-
dzenie Rady Nadzorczej spółki Sudeckie Hotele i Schroniska w 
którym uczestniczył przedstawiciel Oddziału  Andrzej Mateusiak. 
Zapoznano się z kończącym się remontem budynku, gdzie wy-
mieniono i ocieplono cały dach, wymieniono wszystkie okna, 
zakonserwowano drewniane ściany zewnętrzne i wykonano nową 
kotłownię i instalację wodną i grzewczą. Wartość prac 650 tys. zł.   
16.12.2009 - w Książnicy Karkonoskiej Urząd Miasta Jelenia Góra 
zorganizował szkolenie dla stowarzyszeń na temat sposobu przy-
gotowywania wniosków o dotacje na imprezy. W szkoleniu uczest-
niczył Andrzej Mateusiak. 
17.12.2009 - w Domu Kombatanta odbyło się poszerzone zebra-
nie Zarządu Oddziału, tzw. zebranie opłatkowe, na które przybyli 
członkowie zarządu oraz zaproszeni aktywni działacze Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z Oddziału "Sudety 
Zachodnie" w Jeleniej Górze. I nie było to takie zwykłe spotkanie, 
gdzie  wymieniano uprzejmości, ale bardzo ważne jeśli chodzi o 
przyszłoroczną działalność turystyczno-krajoznawczą w naszym 
regionie. Ustalono bowiem, po przedstawieniu sprawozdań z 
imprez tegorocznych, które z nich będą prowadzone w dalszym 
ciągu. Dodano też nowe imprezy mające rozszerzyć możliwość 
wyboru dla ich potencjalnych uczestników. I tak ustalono, że kol. 
Wiktor Gumprecht , tak jak w latach poprzednich, poprowadzi 
turystów na trasy 40 jubileuszowego Rajdu na Raty.  

 
Nagrodę za I miejsce w Rajdzie Motorowym otrzymuje Jan Tyczyński  

Pomogą mu w tym oczywiście inni Przodownicy  Turystyki Pie-
szej. Wycieczki rowerowe pod nazwą "Relaks z rowerem" \XIII 
edycja\ oraz wycieczki pod nazwą "Z kijkami za pan brat" będzie 
trzymał  w garści kol. Jan Jabłoński. Do niego też będzie należała 
organizacja  55 Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego  "Karkono-
sze 2010". Zaś Jan Tyczyński zajmie się V Turystycznym Rajdem 
Motorowym PTTK "Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce 
2010". Antonina Sobierajska przewodzi grupie organizującej  
Naradę Dolno-śląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, a Ewa Parafi-
nowicz zajmie się organizacją XXXI Rodzinnej Eskapady  w Góry 
oraz Szkolenia Młodzieżowych Organizatorów Turystyki   PTTK. 
Latem kol. Zdzisław Gasz  poprowadzi  kurs  dla kandydatów na  
Przodowników GOT \Sudety\. Adam Rodziewicz zajmie się orga-
nizacją XIII Ogólnopolskiego Marszu  na Orientację o nazwie 
"Puchar Wagarowicza" oraz Ogólnopolskiego Zlotu  Gwiaździste-
go na Orientacje. Niestrudzony Andrzej Mateusiak  obejmie nad-
zór nad organizacją V Ogólnopolskiego  Szkolnego Rajdu Geolo-
gicznego, VIII Ogólnopolskiego Rajdu  Wielodyscyplinowego 
"Bóbr 2010", eliminacjami  międzypowiatowymi do Ogólnopol-
skiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. 
Pomoże też przy organizacji XIV Karkonoskich Spotkań Tury-
stycznych. Po raz pierwszy od-będą się Spacery Krajoznawcze, 
które będzie prowadził ich pomysłodawca - Krzysztof Tęcza. 

Oczywiście nie są to wszystkie imprezy jakie Oddział  planuje w 
roku przyszłym. Ukazałem tu tylko te najważniejsze, cieszące się 
dużym zainteresowaniem wśród turystów. Miejmy nadzieje że tak 
będzie dalej. Sam zaś Oddział PTTK ma wiele innych ważnych  
zadań  i spraw do załatwienia, które niekoniecznie dotyczą zwy-
kłych turystów. Jak więc  widać planowanych imprez jest tak dużo, 
ze każdy chętny będzie mógł sobie wybrać to co mu przypasuje. 
A trzeba dodać, że pracujący przy ich organizacji działacze robią 
to społecznie/niemodne dzisiaj słowo/, czyli nie tylko że za darmo 
to jeszcze poświęcając swój wolny czas. Oczywiście bez pomocy 
finansowej ze strony Miasta Jelenia Góra, Starostwa, Urzędu 
Marszałkowskiego czy innych  darczyńców nie da się przeprowa-
dzić tak dużych imprez. Bo przecież organizacja imprezy to nie 
tylko jej poprowadzenie. Jest jeszcze cała otoczka. A to już kosz-
tuje. I dobrze, że niektóre instytucje myślą o ludziach tu mieszka-
jących i chcą uatrakcyjnić ich życie. (KT)       

 
18.12.2009 - pierwsze w naszym Oddziale uprawnienia czeskie - 
HORSKÝ PRÚVODCE - KRKONOŠE otrzymał po przeszkoleniu 
w czeskim Parku Narodowym - Tomasz Łuszpiński - przewodnik z 
Borowic.  

 
Jerzy Czajka z prezydentem Markiem Obrębalskim (Foto: Jelonka.com) 

22.12.2009 - w Filharmonii Dolnośląskiej odbyła się uroczystość 
wręczenia tytułów honorowego obywatela i zasłużonego dla Jele-
niej Góry. Wśród wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Jeleniej 
Góry” znalazł się Jerzy Czajka - „kasztelan” zamku Chojnik od 
ponad 30 lat, ratownik GOPR i przewodnik, sudecki, inicjator 20 
Turniejów Rycerskich, szef Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik. 
Gratulujemy. 
 

Oprac. i fot. Andrzej Mateusiak. Inne teksty sygnowane: AR - 
Adam Rodziewicz, PG - Piotr Gryszel, WG - Wiktor Gumprecht, 
AS - Antonina Sobierajska, JT - Jan Tyczyński, KT - Krzysztof 
Tęcza.  


