
 1 

 

Biuletyn nr 17   
 

Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze – grudzień 2010 
 
 
Na początek roku 2010 Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” liczył 448 członków (wg sprawozdania TK-O na 31.12.2009 r.) w tym 226 prze-
wodników .   
 
W roku 2010 w Oddziale 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, 
 40 edycja „Rajd na Raty” - organizator Wiktor Gumprecht, 
 trzecia edycja wycieczek autokarowych  „Rajd na raty za granicą” - organizator  i prowadzący Wiktor Gumprecht, 
 trzynasta edycja wycieczek rowerowych  „Relaks z rowerem” - organizator i prowadzący Jan Jabłoński, 
 V Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce 2010”  - inicjator i komandor Jan Tyczyński,  
 „Z kijami za pan brat” - wycieczki piesze z kijkami organizowane przez Koło Grodzkie, a prowadzone przez Jana Jabłońskiego.   
 Krajoznawcze spacery  - pierwsza edycja zainicjowana i prowadzona przez Krzysztofa Tęczę. 
 

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 - Andrzej Grzybowicz, Zdzisław Orlik, krajoznawcze -  
Krzysztof Tęcza , 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 - 2010 rok 
  
04.- 08.01.2010 - przygotowywanie wniosków o dotacje do imprez 
turystycznych do  Miasta Jelenia Góra  - 10 szt. i  do Urzędu Marszał-
kowskiego - 14 szt. 
06.01.2010 - podpisano „List intencyjny”,  dotyczący współpracy po-
między Powiatem Jeleniogórskim a Oddziałem PTTK „Sudety Zachod-
nie”  na rzecz aktywnej turystyki regionu jeleniogórskiego, czego efek-
tem ma być wsparcie finansowe Powiatu naszych 12 imprez turystycz-
nych i nasza współorganizacja imprez: Targi Turystyczne „Tourtec - 
2010” oraz Karkonoskich Spotkań Turystycznych.      
11.01.2010 - w spotkaniu noworocznym u Starosty Jeleniogórskiego w 
Chacie za Wsią w Mysłakowicach uczestniczył wiceprezes Andrzej 
Mateusiak  
12.01.2010 - w Urzędzie Miasta Mirsk odbyło się kolejne spotkanie 
robocze w sprawie szlaków w okolicy górnej stacji gondoli pod Stogiem 
Izerskim - wobec wniosków Pracowni Na Rzecz Istot Wszelkich w 
sprawie ograniczenia ilości szlaków w tym obszarze.   
13.01.2010 - w szałasie Sielanka nad wodospadem Kamieńczyka w 
Szklarskiej Porębie - na dorocznym spotkaniu z biskupem legnickim 
Stefanem Cichym ze środowiskiem turystycznym uczestniczyło kilkuna-
stu przewodników sudeckich z naszego Koła Przewodnickiego.  
15.01.2010 - w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich odbyło się 
spotkanie prezesa Oddziału Adama Rodziewicza i Wiceprezesa An-
drzeja Mateusiaka z wójtem gminy - Jerzym Grygorcewiczem w spra-
wie organizacji  Rajdu Wielodyscyplinowego Bóbr -20010. 
16.01.2010 - w Warszawie odbyła się Krajowa Narada Aktywu Krajo-
znawczego PTTK. Nowym przewodniczącym KK został wybrany kol. 
Józef Partyka z Ojcowa, zastępcą przewodniczącego mianowano kol. 
Małgorzatę Pawłowską z Suwałk, a sekretarzem została kol. Wojcie-
chowska Mirosława z Warszawy. W składzie Komisji Krajoznawczej ZG 
PTTK znalazł się także reprezentant naszego Oddziału - Krzysztof 
Tęcza.   

18.01.2010 - wysłano do ZG PTTK wniosek o nadanie tytułu Honoro-
wego Przodownika Turystyki Pieszej dla Andrzeja Grzybowicza. 
21.01.2010 - sporządzono i wysłano do ZG trzy wnioski o dotację dla 
imprez programowych. 
22.01.2010 - złożono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
wniosek o cięcia pielęgnacyjne i wycinkę niektórych drzew na zamku 
Chojnik - zagrażających bezpieczeństwu turystów. 
23.01.2010 - w Warszawie odbyła się Krajowa Narada Aktywu Turystyki 
Pieszej z udziałem Andrzeja Grzybowicza. Nowym przewodniczącym 
KTP ZG PTTK został Kol. Stanisław Łuć z Warszawy, wiceprzewodni-
czącym Kol. Konrad Bielecki z Radomia. 
25.01.2010 - otrzymaliśmy informację z ZG PTTK o przyznaniu dotacji 
w wysokości 1800 zł na organizację tegorocznego rajdu narciarskiego 
Karkonosze 2010. 
27.01.2010 - na zamku Chojnik odbyła się wizytacja robót wykonanych 
w roku ubiegłym z udziałem wykonawcy robót.   
29.01.2010 - podpisano porozumienie pomiędzy Oddziałem a wójtem 
Gminy Janowice Wielkie w sprawie wspólnej organizacji Rajdu Wielo-
dyscyplinowwgo Bóbr -2010 i podziału kosztów. 
30-31.01.2010 – nasz Oddział był gospodarzem Dolnośląskiej Wiosen-
nej Narady Turystów Pieszych w Jeleniej Górze z udziałem 80 gości z 
Dolnego Śląska. Obrady poprowadził kol. Henryk Antkowiak przewod-
niczący Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, także członek Komi-
sji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Podsumowano poprzedni sezon tury-
styczny. Wysłuchano sprawozdań z zeszłorocznego OWRP, Ogólno-
polskiego i Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej. 
Komandor Rajdu 6 x Dolny Śląsk, Zdzisław Nowocień, przedstawił 
wyniki rajdu za 2009 rok, wyróżnił nagrodami najaktywniejszych tury-
stów. Zaproszono wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spacerze 
po Jeleniej Górze pod pieczą Wiktora Gumprechta. Kol. Krzysztof 
Tęcza odczytał referat o atrakcjach naszego regionu. Relacja z narady 
ukazała się w TV DAMI. W naradzie uczestniczyli także prezes Oddzia-
łu Adam Rodziewicz i wiceprezes Andrzej Mateusiak. Organizatorami 
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były panie Antonina Sobierajska i Anna Makowska wraz z koleżankami, 
którym serdecznie dziękujemy.  

 
Prezydium obrad Narady (Fot. K.T) 

31.01.2010 – ukazał się pierwszy numer oddziałowego „Informatora 
Krajoznawczego” - w zamierzeniu periodyk traktujący szeroko o krajo-
znawstwie. Inicjatorem i autorem jest Krzysztof Tęcza. Oprócz wydania 
papierowego tworzona jest także wersja elektroniczna dostępna na 
stronie internetowej Oddziału www.pttk-jg.pl.   

 
Okładka Informatora Krajoznawczego - w wersji papierowej 

 01.02.2010 – szkolenie dla przewodników „Geologia Karkonoszy” w 
Książnicy Karkonoskiej prowadziła pracownica KPN Roksana Knapik.  
02.02.2010 – wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
o wydanie pozwolenie na prowadzenie prac na zamku Chojnik -wobec 
planowania remontu budynku schroniska, na które uzyskaliśmy w 
ubiegłym roku pozwolenie na budowę.   
04.02. 2010 - uzyskaliśmy decyzję nr 90/10 Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego konserwatora Zabytków - pozwolenie na  prowadzenie prac i 
robót przy zabytku - zamek Chojnik.   
08.02.2010 – wysłano do Marszałka Dolnośląskiego wniosek o dotacje 
w wysokości 100 tys. zł na remont budynku schroniska na zamku Choj-
nik.   
09.02.2010 - zmarł Tadeusz Andrusiewicz, działacz narciarski i wielo-
letni komandor Ogólnopolskich Rajdów Narciarskich „Karkonosze”  

   
Tadeusz Andrusiewicz i jeden z Jego ekslibrisów 

Z zawodu grawer z artystycznym zacięciem, autor znamienitych eksli-
brisów, z zamiłowania działacz narciarski i miłośnik zimowych gór.  
Po odbyciu służby wojskowej przybył w roku 1953 do Jeleniej Góry, 
gdzie związał się z Polskim Towarzystwem Turystyczno- Krajoznaw-
czym czynnie udzielając się w sekcji narciarskiej. Biorąc udział w ów-
czesnych masowych górskich rajdach narciarskich w Sudetach, często 
z udziałem ponad 1000 narciarzy szybko włączył się w czynną organi-
zację takich imprez. W latach sześćdziesiątych stał się kierownikiem 
Rajdów Narciarskich „Karkonosze” i pełnił tę funkcję nieprzerwanie 
przez 40 lat. Kierując Komisją Narciarską Oddziału PTTK „Sudety 

Zachodnie” w Jeleniej Górze organizował wraz z kolegami Spartakiady 
Zimowe dla członków PTTK na zboczach Łabskiego Szczytu, a także 
wyjazdy jeleniogórskiej ekipy na Narciarskie Rajdy Tatrzańskie - często 
przywożąc zwycięskie trofea.  
 Był znany i poważany wśród narciarskiej braci turystycznej w 
całej Polsce, dzięki czemu na karkonoskie rajdy narciarskie zjeżało 
towarzystwo z wielu regionów kraju, doceniając wzorową organizację 
tych imprez. Tadeusz oprócz pracy społecznej w rodzimym Oddziale 
PTTK, gdzie przez 28 lat był członkiem Zarządu działał także na szcze-
blu wojewódzkim PTTTK oraz krajowym, pełniąc funkcję Członka Ko-
misji Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK przez ponad 24 lata. Był 
szczęściarzem, bo pasję narciarską uzupełniał pracą zawodową, która 
także była jego pasją. Był grawerem artystą. Swoje zdolności artystycz-
ne i hobbystyczne prezentował w postaci ekslibrisów, które były wielo-
krotnie nagradzane na wielu wystawach. Wykonywał ekslibrisy m.in. dla 
Papieża Jana Pawła II oraz noblisty Czesława Miłosza. Pozostawione 
prace Tadeusza mogłyby być ozdobą niejednego muzeum, utrwalając 
pamięć o Nim. Tadeusz był także projektantem rajdowych znaczków 
okolicznościowych, z których każdy przez swą prostotę i pomysł można 
uznać za małe arcydzieła i które poszukiwane są przez kolekcjonerów. 
Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymał w roku 1976, a w roku 1996 
odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Pogrzeb odbył się 12 
lutego na nowym cmentarzu w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej.  
W ostatniej drodze towarzyszyli Mu przyjaciele, działacze PTTK oraz 
poczet sztandarowy jeleniogórskiego Cechu Rzemiosł. 
10.02.2010 - Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zezwolenie na 
cięcia pielęgnacyjne oraz wycinkę kilku krzewów i drzew, zagrażają-
cych bezpieczeństwu turystów na zamku Chojnik. 
11.02.2010 -  w cyklicznej imprezie „Obserwatorium Karkonoskie” 
organizowane przez jeleniogórskie Biuro Wystaw Artystycznych – 
„Szlaki kulturowe” wystąpili nasi przewodnicy: Emil Mendyk i Andrzej 
Mateusiak.   
15.02.2010 - otrzymaliśmy zaproszenie od KRNaPu (czeskiego karko-
noskiego parku narodowego) na szkolenie naszych przewodników w 
ich siedzibie w Vrchlabi - celem uzyskania uprawnień „Horsky Pruvodce 
Kronoše” i efektownej „blachy”.  
17.02.2010 - złożono do Powiatu Jeleniogórskiego wnioski na dotacje 
na imprezy oddziałowe na kwotę 8.000 zł.  
20-21.02.2010 - w Krakowie odbyło się zebranie Komisji Turystyki 
Górskiej ZG PTTK z udziałem Andrzeja Grzybowicza.  
24.02.2010 – na zaproszenie starosty Jacka Włodygi – na posiedzeniu 
Komisji Turystyki  Rady Powiatu uczestniczył wiceprezes Andrzej Ma-
teusiak, który przestawił problemy związane ze znakowaniem szlaków 
na obszarze powiatu. Omawiano możliwości finansowego włączenia się 
poszczególnych gmin powiatu do prac związanych ze znakowaniem 
szlaków . 
25.02.2010 – zebranie Zarządu Oddziału. Zatwierdzono plan finansowy 
na rok 2010. 
28.02.2010 - inauguracja 40-edycji „Rajdów na Raty”. Z okazji 40-lecia 
imprezy zapoczątkowanej przez śp. Teofila Ligenzę vel Ozimka - wyko-
nano okolicznościową odznakę pamiątkową.   

 
Nowa odznaka jubileuszowa Rajdu na Raty - 2010 

01.03.2010 – pierwsze szkolenie w Vrchlabi w KRNaP. Po egzaminie 
testowym uprawnienia „Horsky Pruvodce Kronoše” uzyskało 31 na-
szych przewodników. 
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Znaczek Pruvodce Krkonoše 

 
Grupa przewodników po szkoleniu w KRNaP -  we Vrchlabi 

03.03.2010 - w zespole Szkół Technicznych „Mechanik” odbyło się 
spotkanie wiceprezesa Oddziału z dyrektorką szkoły panią Kozyrą, w 
sprawie uzgodnień organizacyjnych mających odbyć się w tej szkole 
eliminacji międzypowiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnie-
ju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK). 
05.03.2010 – uzyskaliśmy informację o odmowie przyznania nam dota-
cji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont budyn-
ku schroniska na zamku Chojnik. 
06-07.03.20101- Bieg Piastów z udziałem kilku przewodników sudec-
kich (Alina Pasińska, Janusz Perz, Jan Jagielski, Elżbieta Lipek  
08.03.2010 – szkolenie dla przewodników „Warunki klimatyczne a 
narciarstwo zjazdowe w Karkonoszach” przeprowadził dr Jacek Potocki 
w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego.  
12.03.2010 – wiceprezes Andrzej Mateusiak uczestniczył w spotkaniu 
Rady Nadzorczej spółki z o.o. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK w 
Jeleniej Górze.  
13.03.2010 – w kolejnej edycji Międzynarodowych Zjazdów Saniami 
Rogatymi w Kowarach uczestniczyło grono naszych przewodników. 
14-19.03.2010 – 55 edycja Rajdu Narciarskiego „Karkonosze 2010 z 
udziałem 37 narciarzy na trzech trasach narciarskich. Komandorem 
rajdu był Jan Jabłoński. Łącznie pokonano 4255 km. 

 
Znaczek 55 ORN „Karkonosze-2010” 

15.03.2010 -  druga tura szkolenia w Vrchalbi, uprawnienia „Horsky 
Pruvodce Kronoše” zdobyło 30 przewodników z naszego Koła Prze-
wodnickiego. 
15.03.2010 – szkolenie przewodnickie „Walory kościoła w Lubiechowej” 
prowadził Tomasz Dudziak z Wrocławia.  
16.03.2010 – kolejne spotkanie w sprawie szlaków jeździeckich w 
Gminie Mysłakowice. 
18.03.2010 – na naszej stronie internetowej ukazał się regulamin nowej 
odznaki: Dziecięcej Odznaki Turystycznej PTTK (DOT PTTK). 

 
Wizerunek Dziecię Odznaki Turystycznej 

 
20.03.2010 – w Biegu Narciarskim „Retro” w Górach Izerskich przy 
schronisku Orle brało udział kilku naszych przewodników. 
20-21.03.2010 -  w Siedlęcinie odbyły się XIII Ogólnopolskie Marsze na 
Orientację „Puchar Wagarowicza” kierowane przez Prezesa Adama 
Rodziewicza, z udziałem 236 uczestników.    
22.03.2010 – szkolenie przewodnickie „Funkcje rozwoju turystyki na 
pograniczu polsko-czeskim” prowadził dr Jacek Potocki. 
23.03.2010 – zgłoszono do UMWD dwóch nowych wykładowców na 
kurs przewodnicki: Emila Mendyka i Tomasza Miszczyka.  
24.03.2010 – w biurze PTTK odbyła się kontrola przeprowadzona przez 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
dokumentacji z ostatnich lat trwania kursów przewodnickich i pilotów 
wycieczek. Uwag nie stwierdzono, zaleceń nie wydano.  
27.03.2010 – w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej 
Górze odbyły się eliminacje międzypowiatowe OMTTK.  Startowało  62 
uczniów reprezentujących 22 drużyny. W kategorii szkół podstawowych 
- zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 74 
- opiekun zespołu: Hanna Niespodziewany. W kategorii  szkół gimna-
zjalnych -  zwyciężyło  Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1 w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 18 - opiekun zespołu: 
Ewa Parfianowicz, w kategorii szkół ponadgimna-zjalnych zwyciężyło I 
Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 18 - 
opiekun zespołu: Ewa Parfianowicz. 

  
Znaczek OMTTK oraz Piotr Norko podczas prelekcji 

29.03.2010 – trzecia tura szkolenia  przewodników w Vrchlabi 
29.03.2010 – szkolenie przewodnickie „Natura 2000 – za i przeciw” 
prowadził  kol. Krukowski z Wrocławia.  
01.04.2010 - w Gminie Mysłakowice odbyło się spotkanie dotyczące 
potrzeb wyznakowania szlaków jeździeckich na obszarze Kotliny Jele-
niogórskiej i Rudaw Janowickich. Gospodarzem spotkania był wójt 
Zdzisław Pietrowski, a udział wzięli też: wójt gminy Janowice Wielkie – 
Jerzy Grygorcewicz oraz gestorzy stanic konnych.  
02.04.2010 - podpisano porozumienie pomiędzy Oddziałem „Ziemi 
Jeleniogórskiej” PTSM a Naszym Oddziałem PTTK w sprawie wspólnej 
organizacji XXIII edycji ogólnopolskiego kursu przodowników Turystyki 
Górskiej na obszar Sudetów w roku 2010.   
10-11.04.2010 – Zawody Nawigacyjne Dzieci i Młodzieży 
10-11.04.2010 – przewodnicka wycieczka szkoleniowa „Ziemia Kłodz-
ka” – prowadził Tomasz Dudziak z wrocławskiego SKPS-u. 

 
Przewodnicy na wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej 

12.04.2010 – czwarta tura szkoleniowa dla przewodników w Vrchlabi. 
13.04.2010 - otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego odmowę  dotacji na remont na zamku Chojnik.   
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15.04.2010 – spotkanie komitetu organizacyjnego  (PTSM, PTTK i 
LOP) w sprawie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświę-
conej śp. Teofilowi Ligenzie vel Ozimkowi. 
20.04.2010 - w przeddzień rocznicy śmierci Teofila Ligenzy vel Ozimka, 
w schronisku PTSM w Michałowicach odbyła się uroczystość odsłonię-
cia tablicy ku Jego pamięci, ufundowanej przez jeleniogórskie oddziały: 
PTSM , PTTK i LOP. Na uroczystości byli obecni, m. in. poseł Marcin 
Zawiła, burmistrz miasta Piechowic Pani Zofia Grabias-Baranowska, 
dyrektor Wydziału Kultury Starostwa w Jeleniej Górze Kazimierz Raksa, 
naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki miasta Jelenia Góra 
Irena Kempisty, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Marian Hubner i Halina Wieczorek, wiceprezes Oddziału PTTK "Sudety 
Zachodnie" Andrzej Mateusiak, przedstawiciel Komisji Turystyki Pieszej 
ZG PTTK Henryk Antkowiak, wiceprezes PTSM Krzysztof Raczek, 
wiceprezesi LOP: Jadwiga Niedbalska i Józef Szafran, radna powiatu 
jeleniogórskiego Anna Zębik oraz prezes Jeleniogórskiego Oddziału 
PTSM, a zarazem inicjator przedsięwzięcia - Zdzisław Gasz. Ukazała 
się też monografia poświęcona „profesorowi” – jako zbiór wspomnień 
wielu osób, pod redakcją Zdzisława Gasza.   

 
Reprodukcja Książki o Teofilu Ligenzie  oraz tablica pamiątkowa z Jego podobizną  

(Fot. KT)  
21-23.04.2010 -  w Ośrodku Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej 
Porębie odbyła się międzynarodowa konferencja „Rola parków narodo-
wych w kształtowaniu postaw społecznych”, w której uczestniczył wice-
prezes Andrzej Mateusiak.  
24.04.2010 - odbył się pierwszy „spacer krajoznawczy” - nowa cyklicz-
na impreza wycieczkowa zainicjowana i prowadzona przez Krzysztofa 
Tęczę. 
01-05.05.2010 – wycieczka autokarowa z cyklu „Rajd na raty” - na 
Morawy. Zorganizował i prowadził Wiktor Gumprecht.  
07.05.2010 – w spotkaniu trójstronnej Komisji Turystyki Rowerowej 
Euroregionu Nysa uczestniczył Andrzej Mateusiak. Omawiano m. in. 
nową trasę euroregionalną ER-10 Lwówek Śląski – Frydlant.  
07-08.05.2010 – w Jeleniej Górze odbywały się Międzynarodowe Targi 
Turystyczne  „Tourtec”, których współorganizatorem był Oddział PTTK 
„Sudety Zachodnie”. 

 
Okładka Katalogu Wystawców Targów TOURTEC_2010 

09.05.2010 – w Szklarskiej Porębie otwarto „Szlak Waloński” - z udzia-
łem sporej grupy przewodników sudeckich.   

 
Marszałek Łużniak i burmistrz Arkadiusz Wichniak oraz przewodnik Jerzy Chmielecki przy 

wodospadzie Szklarski podczas otwarcia Szlaku Walońskiego 
11.05.2010 – zakończono cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew na 
zamku Chojnik.   
11.05.2010 – otrzymaliśmy od komornika Ryszarda Wydro -  postano-
wienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego trwającego przez 3 
lata, wobec naszego dłużnika Ryszarda Damsza - na kwotę powyżej 30 
tys. zł – z powodu niemożności wyegzekwowania długu.  
15.05.2010 – nowe kierownictwo Sztolni Kowary zaprosiło przewodni-
ków sudeckich w celu pokazania nowych atrakcji w sztolniach oraz 
nowego sposobu oprowadzania grup.  
17.05.2010 – odbyła się kontrola przeprowadzona przez pracowników 
jeleniogórskiej Izby Skarbowej w sprawie zwrotu podatku Vat – przy 
pracach remontowych na zamku Chojnik w roku 2009. Nie wykryto 
żadnych nieprawidłowości.  
19.05.2010 – w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Wspólników 
spółki z o.o. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK z udziałem wicepreze-
sa Andrzeja Mateusiaka, reprezentującego Oddział, jako współwłaści-
ciela spółki. Udzielono absolutorium dla zarządu spółki za rok 2009.  
22-23.05.2020 – w Janowicach Wielkich odbył się VIII Rajd Wielody-
scyplinowy „Bóbr-2010”. Udział wzięło 132 osoby.  

  
 

 
Jedna ze zwycięskich drużyn VIII ORW Bóbr-2010 

 
25.05.2010 – zlecono firmie „Azymut” inwentaryzację geodezyjną istnie-
jącego rurociągu wody i kanalizacji na zamku Chojnik – dla potrzeb 
opłat za użytkowanie terenu KPN.  
 
 
 



 5 

27.05.2010 – w Cieplicach zmarł nagle nasz kolega, przewodnik su-
decki Jerzy Szytko. Uprawnienia zdobył w roku 1992. Przewlekła cho-
roba gardła uniemożliwiała Mu ostatnio oprowadzanie wycieczek. Po-
grzeb odbył się na starym cmentarzu w Cieplicach. 

 
Jerzy szytko 

29.05.2010 - w obradach Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej w 
Żarach brali udział: Antonina Sobierajska i Krzysztof Tęcza.  
01.06.2010 – coroczny wykład na temat PTTK dla piątego rocznika 
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego wygłoszony przez Andrzeja 
Mateusiaka. 
04.06.2010 – wizja lokalna na trasie planowanego „szlaku górniczego” 
w Kowarach – wykonana przez wiceprezesa Andrzeja Mateusiaka. 
08.05.2010 – wysłano do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz do Marszałka Dolnośląskiego wnioski o zagospodarowanie podat-
ku Vat - za prace remontowe w roku 2009 na zamku Chojnik – na 
dalszy remont zamku, zamiast zwrócić go do Ministerstwa finansów. 
Łączna kwota to 90 tys. zł. Wcześniej uzyskano pozytywną opinię 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wojciecha Kapałczyńskiego.  
08.05.2020 – wysłano do ZG PTTK wniosek o nadanie tytułu Honoro-
wego Przodownika Turystyki Pieszej dla Krzysztofa Tęczy.  
09.06.2010 – zebranie zarządu Oddziału, na którym przyjęto sprawoz-
danie finansowe Oddziału za rok 2009.  
10.06.2010 – w konferencji „Budowanie w ładnym krajobrazie” w pałacu 
Wojanów uczestniczył wiceprezes Andrzej Mateusiak. 
11.06.2010 – wyjazdowe zebranie Rady Nadzorczej spółki z o.o. Su-
deckie Hotele i Schroniska PTTK – w schronisku „Na Hali Szrenickiej”  
17-19.05.2010 – w Borowicach  Oddział zorganizował seminarium 
„Młodzi Liderzy Turystyki” dla 27 uczniów, na którym uzyskali oni 
uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki.  

 

 
Wykłady Adama Rodziewicza  podczas seminarium Młodzi Liderzy Turystyki  

22.06.2010 – wizytacja zamku Chojnik przez pracowników Izby Skar-
bowej – dotycząca remontu murów, wykonanych w roku 2009.  

23.06.2010 – tradycyjne spotkanie przewodników w szałasie „Sielanka” 
przy wodospadzie Kamieńczyka,  z okazji św. Jana i Nocy Świętojań-
skiej. Uczestniczyło 50 przewodników.  

 
Zabawy Nocy Świętojańskiej przy wodospadzie Kamieńczyk 

28.06.2010 – na zaproszenie dyr. Andrzeja Raja odbyło się w Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie spotkanie dyrekcji i straż-
ników KPN z przewodnikami. Omawiano sposoby lepszej współpracy. 
30.06.2010 - zdano do Urzędu Miasta Kowary dokumentację „Koncep-
cja Szlaku Górniczego  Kowarach” - opracowaną przez Oddział PTTK 
na zlecenie miasta Kowary.  

 
Wzór dla oznakowania Szlaku Górniczego w Kowarach 

 
03.07.2010 - we Wrocławiu w zebraniu Porozumienia Oddziałów 
uczestniczył wiceprezes Andrzej Mateusiak 
05.07.2010 - na zaproszenie dyrektora Karkonoskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego w spotkaniu dotyczącym założenia Towarzystwa Karko-
nosko-Izerskiego (nazwa robocza) wraz z kilkunastoma osobami repre-
zentującymi instytucje lokalne uczestniczył Andrzej Mateusiak. Dysku-
towano nad potrzebą utworzenia instytucji skupiającej lokalne podmioty 
turystyczne i gospodarcze, celem mocnej reprezentacji i promocji re-
gionu. 
14.07.2010 - w Nadleśnictwie „Śnieżka” w Kowarach odbyło się spo-
tkanie dotyczące znakowania szlaków jeździeckich. Uczestniczyli: wójt 
Janowic Wielkich - Jerzy Grygorcewicz, zastępca wójta Mysłakowic, 
państwo Poniatowscy - gestorzy bazy jeździeckiej (Przodownicy Tury-
styki Jeździeckiej PTTK) oraz wiceprezes Oddziału Andrzej Mateusiak. 
Przekazano dla Nadleśnictwa pismo z prośbą o wskazanie wymagań i 
warunków Nadleśnictwa w sprawach wytyczania szlaków jeździeckich 
(do połowy grudnia pozostało bez odpowiedzi). 
14.07.2010 - wiceprezes Andrzej Mateusiak spotkał się z przewodni-
czącym Sejmiku Dolnośląskiego Jerzym Pokojem. Omawiano aspekty 
organizacyjno-prawno-finansowe znakowania szlaków jeździeckich w 
regionie.  
15.07.2010 - wystąpiono do Nadleśnictwa Szklarska Poręba o zgodę 
na zmianę przebiegu szlaku zielonego z Jakuszyc na Halę Szrenicką, 
omijając krajową drogę asfaltową i wzniesienie Babiniec oraz częścio-
wego dostosowania szlaku dla narciarzy śladowych, aby ułatwić im 
połączenie Polany Jakuszyckiej z grzbietem Karkonoszy. Po dwóch 
tygodniach otrzymaliśmy zgodę na zmianę oraz na korzystanie ze 
szlaku przez narciarzy śladowych. Przeznakowanie zostanie przepro-
wadzone w roku 2011.  
19.07.2010 - odbyło się spotkanie w Wydziale Kultury, Sportu i Turysty-
ki Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze w sprawie zlecenia przez Miasto  
dodatkowego oznakowania  znakami typu ”E” (tablicami brązowymi)  
dojazdu do Muzeum Gerharta Hauptmanna i dojazdu do wieży widoko-
wej na Wzgórzu Krzywoustego.  
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26.07.2010 - na zaproszenie hrabiny von Küster do pałacu Łomnica 
przybyli przewodnicy, aby zapoznać się z nowymi atrakcjami dla tury-
stów - odnowionym folwarkiem wraz z wystawą urządzeń i przyborów 
rolniczych w starym spichlerzu.     
01-08.08.2010 - odbyła się Oddziałowa wycieczka w Bieszczady przy-
gotowana i prowadzona przez Wiktora Gumprechta. 
02.08.2010 - otrzymaliśmy z MKiDzN odmowę zaliczenia zwracanego 
podatku Vat - na kwotę 47 tys. zł. na poczet dalszego remontu zamku 
Chojnik  
07.08.2010  - uszkodzeniu uległ most nad Potokiem Szrenickim na 
żółtym szlaku turystycznym prowadzącym do Schroniska pod Łabskim 
Szczytem. W związku z powyższym zamknięto odcinek szlaku żółtego 
od drogi ze stacji pośredniej wyciągu krzesełkowego na Szrenicę do 
Schroniska pod Łabskim Szczytem.  
10.08.2010 - na Śnieżce tradycyjnie spotkali się przewodnicy z okazji 
ich święta. W południe odprawiono mszę świętą, którą koncelebrowali: 
biskup legnicki Stefan Cichy oraz prymas Czech - arcybiskup Dominik 
Duka. W uroczystości uczestniczyli prezydenci: Czech - Vaclav Klaus i 
Polski - Bronisław Komorowski, który dołączył do przewodnickiego 
grona, aby się sfotografować. 

 
Prezydent Komorowski w otoczeniu naszych przewodników 

16-23.08.2010 - w Michałowicach w schronisku „Złoty Widok” odbył się 
organizowany wspólnie przez Oddziały PTSM i PTTK - XXIII Ogólno-
polski Kurs Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, z udziałem 17 
uczestników - dofinansowany przez ZG PTTK. Kierownikiem był Zdzi-
sław Gasz.   
18- 22.08.2010 - w Elblągu odbył się tegoroczny CZAK z udziałem 
Krzysztofa Tęczy.  
21-22.08.2010 - na Chojniku odbył się XXI Turniej Rycerski „O złoty bełt 
Chojnika”. Organizatorem Turnieju był kasztelan Jerzy Czajka i jego 
Bractwo Rycerskie zamku Chojnik. Uczestniczyło ponad 70 dwórek i 
rycerzy, w tym Chorągiew Ziemi Czeskiej.   

 
Rycerstwo czeskie na Chojniku   

23.08.2010 - przewodnicy uczestniczyli w zwiedzaniu nowej atrakcji 
Szklarskiej Poręby - Dino-Parku.  
26.08.2010 - w otwarciu XXVIII Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu 
Przewodników PTTK w Karpaczu brał udział wiceprezes Andrzej Mate-
usiak. Kilka tras obsługiwali przewodnicy z naszego Koła Przewodnic-
kiego. W czterodniowym rajdzie uczestniczyło ponad 200 przewodni-
ków z całej Polski. 

 
31.08.2010 - rozprawa sądowa z powództwa Oddziału o wyjawnienie 
majątku naszego dłużnika Ryszarda Damsza - pozwany nie stawił się.  
31.08.2010 -  w siedzibie Karkonoskiej Grupy GOPR odbyło się spo-
tkanie z udziałem dyr. KPN Andrzeja Raja, naczelnika GOPR - Macieja 
Abramowicza i wiceprezesa Oddziału Andrzeja Mateusiaka z firmą 
zajmującą się urządzeniami i oprogramowaniem do lokalizacji w terenie 
osób  poprzez sieć GSM i GPS. Omawiano ewentualne zastosowanie 
takich urządzeń - wielkości pudełka od zapałek - dla przewodników, 
pracowników KPN czy GOPR-owców w terenie górskim. 
31.08.2010 - dyrekcja Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprosiła 
przewodników sudeckich na promocję książki o mauzoleum Schaffgot-
schów w Ruszowie. 
04.09.2010 - w okolicach schroniska Orle w Górach Izerskich odbyła 
się XXXI Rodzinna Eskapada w Góry z udziałem 52 osób.     

 
06.09.2010 - Paweł Szabat, uczeń Zespołu Szkól Ekonomiczno-
Turystycznych rozpoczął 6-tygodniową praktykę zawodową w biurze 
Oddziału.  
09.09.2010 - wiceprezes Andrzej Mateusiak spotkał się z burmistrzem 
Wojcieszowa Sławomirem Maciejczykiem w celu omówienia współpra-
cy przy organizacji Rajdu Geologicznego, którego zakończenie odbę-
dzie się w Wojcieszowie.  
10.09.2010 -  w Ośrodku Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej 
Porębie odbyła się konferencja na temat tworzonego „Geo-Parku Kar-
konosze”, na której KPN otrzymał z Ministerstwa Ochrony Środowiska 
Certyfikat Geo-Parku. W konferencji  uczestniczył wiceprezes Oddziału 
Andrzej Mateusiak.  
10-12.09.2010 -  w Olsztynie odbył się VI Kongres Krajoznawstwa 
Polskiego pod hasłem „Polska w Europejskiej Rodzinie. Przenikanie 
kultur, idei, wartości. Powinności Krajoznawców” z udziałem Krzysztofa 
Tęczy.  

 
Pani Antoniny rzut ….beretem na Rodzinnej Eskapadzie 
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15.09.2010 - gościł u nas w biurze PTTK wysłannik Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w sprawie  wypełnienia ankiety dotyczą-
cej naszej oceny jakości współpracy z ministerstwem, w zakresie 
otrzymania i rozliczenia dotacji na remont murów zamku Chojnik. 
15.09.2010 - odbyło się zebranie zarządu Oddziału, na którym omawia-
no m. in. zasady zgłaszania imprez do kalendarza na rok 2011 oraz 
powołano oddziałową Komisję Krajoznawczą, którą kieruje Krzysztof 
Tęcza.  

 
Laureat głównej nagrody - Marek Staffa oraz Zofia Sikora - prezes Oddziału Wałbrzyskie-

go PTTK oraz Andrzej Mateusiak 
16.09.2010 - w teatrze w Świdnicy odbył się finał czternastej edycji 
konkursu „Dolnośląski Klucz Sukcesu”. Wśród szeroko rozumianej 
kategorii „turystyka” nasz Oddział znalazł się wśród czterech  nomino-
wanych instytucji, otrzymując stosowny dyplom. Zwycięzcą został Park 
Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, kierowany przez pana Mariana 
Piaseckiego. Natomiast główne wyróżnienie w kategorii „największa 
osobowość w promocji regionu” otrzymał Marek Staffa, działacz PTTK z 
Wrocławia, autor wielu publikacji turystycznych i krajoznawczych.    
17-19.09.2010  - odbył się w Opolu kolejny - 53 Ogólnopolski Zlot Przo-
downików Turystyki Pieszej, w którym udział wzięli Wiktor Gumprecht i 
Krzysztof Tęcza.  
19.09.2010 - w wieku 65 lat zmarł nasz Kolega - Jerzy Pokorny 
(04.11.1945 - 19.09.2010).  
Działacz PTTK, miłośnik turystyki rowerowej i narciarskiej, Przodownik 
Turystyki Narciarskiej, wielokrotny kierownik tras na Ogólnopolskich 
Rajdach Narciarskich "Karkonosze". Członek Zarządu Oddziału w 
latach 1989 - 1993. W latach 80-tych kilkukrotny uczestnik Warszaw-
skich Maratonów Pokoju. Pogrzeb odbył się na starym cmentarzu przy 
ul. Sudeckiej w dniu 21 września.  
24-26.09.2010 - we Lwówku Śląskim zakończył się XXXVI Jeleniogór- 
ski Rajd Młodzieży Szkolnej organizowany przez jeleniogórski Oddział 
PTSM. na  9 trasach udział wzięło 357 uczestników. Wśród współ- 
organizatorów był Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”, a kadrę przeowo- 
dnicką w większości stanowili nasi przewodnicy sudeccy. Koman-
dorerm był Zdzisław Gasz.  
25-26.09.2010 - w jury XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Ksiązki Krajo-
znawczej i Turystycznej uczestniczył Krszysztof Tęcza. Wśród prze-
wodników II miejsce zajął przewodnik „Szklarska Poręba. Magiczne 
miasto Ducha Gór, wydane przez jeleniogórski Adrem. Nagrodę ode-
brała pani Regina Chrześcijańska podczas targów poznańskich w dniu 
22 października.      
28.09.2010 - odbyło się posiedzenie Rady nadzorczej spółki z o.o. 
Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK w Jeleniej Górze, z udziałem wice-
prezesa Andrzeja Matusiaka. 
28.09.2010 - przysłano umowę z ZG OTTK na oznakowanie szlaków 
górskich, która zaspokaja nasze zapotrzebowanie roczne w 20-tu pro-
centach.      
30.09.2010 - na konkurs ogłoszony przez Miasto Jelenia Góra na dota-
cje na remont zabytków - Odział złożył wniosek na kwotę 50 tys. zł - na 
remont budynku schroniska na zamku Chojnik, przy kosztach tego 
etapu wynoszących ponad 700 tys. zł.   

01.10.2010 -  w Mysłakowicach odbyły się XIII Karkonoskie Spotkania 
Turystyczne  - organizowane wspólnie z Powiatem Jeleniogórskim. 
Podczas uroczystości wręczono nagrody Starosty - statuetki Liczyrzepy 
dla wyróżniających się osób i podmiotów turystycznych. Nagrody 
otrzymali m. in. Michał Rażniewski ze Szkoły Narciarskiej Aesculap - za 
całokształt , oraz ksiądz Michał Gołąb z GOPR. W imprezie uczestni-
czyło 207 osób z sektora turystycznego naszego regionu.   
02.10.2010 - nasza koleżanka przewodniczka Kinga Gordon-Sieradzka 
za pracę „Karkonosze dla wytrwałych” otrzymała Grand Prix w konkur-
sie na fotografię turystyczną i krajoznawczą, organizowanym przez 
Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego 
we Wrocławiu i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocła-
wiu. Zdjęcie przedstawia zimową wycieczkę szkoleniową na kursie 
przewodnickim.  
09.10.2010 - w Wojcieszowie zakończył się V Ogólnopolski Rajd Geo-
logiczny Młodzieży Szkolnej. Trzema trasami wędrowało 207 uczniów z 
17 szkół. 
14-16.10.2010 - na organizowanej przez Muzeum Karkonoskie konfe-
rencji „Sztuka baroku  na śląsko-łużyckim pograniczu” pojawiło się 
kilkunastu naszych przewodników sudeckich. Były wykłady, a w sobotę 
wycieczka autokarowa do Lubomierza, Kowar i Cieplic.  

 
Nagrodzone zdjęcie Kingi Gordon-Sieradzkiej -  „Karkonosze dla wytrwałych”  

 

 
15.11.2010 - na zaproszenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 11 - 
w eliminacjach szkolnych Młodzieżowego Konkursu Krasomówczego 
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PTTK - w jury uczestniczył wiceprezes Andrzej Mateusiak. Wytypowano 
trzy osoby na eliminacje wojewódzkie,  które odbyły się 23 października 
w schronisku Orle  w Górach Sowich. Tam Szymon Stęchły  z „jede-
nastki” zdobył pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych i 
awansował do turnieju finałowego.   

 
18-30.10.2010 - systemem gospodarczym przeprowadzono renowację 
drewnianego wejścia do naszych biur na ul. Wojska Polskiego 40. 
Materiały zakupiono w sklepie, a roboty malarskie wykonał na zlecenie 
palacz.     

 
Nowy słupek ozdobny wraz z drogowskazami przy PTTK 

22.10.2010 - dzierżawcy naszych biur na ul. Wojska Polskiego - stowa-
rzyszenie „Partnerstwo Ducha Gór” otworzyli w jednym z pomieszczeń 
sklep z produktami lokalnymi i wyrobami ekologicznymi „Skarbiec Du-
cha Gór”. W otwarciu uczestniczył wiceprezes Andrzej Mateusiak.  
22-23.10.2010 - w Bolesławowie na Ziemi Kłodzkiej na 49 Ogólnopol-
skim Zlocie  sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej uczestniczył 
Krzysztof Tęcza.   
23-24.10.2010 - we Wrocławiu w 46 Dolnośląskim Zlocie Przodowników 
Turystyki Pieszej brałi udział nasi działacze: Antonina Sobierajska, 
Anna Makowska, Wiktor Gumprecht i Krzysztof Tęcza.     
24.10.2010 -  poprzez spadające ogromne drzewo uległ uszkodzeniu 
mostek na szlaku dojściowym od parkingu do schroniska PTTK „Ko-
chanówka”. Karkonoski Park Narodowy zamknął szlaki : niebieski i 
czarny do czasu naprawy mostka, co spodziewane jest przed świętami 
Bożego Narodzenia.   
29.10.2010 - w nocy włamano się do budynku, na ul. Wojska Polskiego, 
w którym wynajmujemy biura. Ukradziono piec stalowy stojący na 
korytarzu, będący własnością lokatorki z pierwszego piętra. Sprawę 
zgłoszono na komisariacie policji w Jeleniej Górze.   

30.10.2010 - zakończono coroczne prace przy konserwacji szlaków 
górskich. Odnowiono 107,6 km szlaków, postawiono 30 rosoch (słupki 
ozdobne) oraz zamontowano 100 drogowskazów. Prace zostały sfinan-
sowane przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem ZG 
PTTK, Miasta Jelenia Góra oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.  
05.11.2010 -  w Krakowie w seminarium „Mijające Krajobrazy Małopol-
ski” uczestniczył Krzysztof Tęcza.   
12.11.2010 - przekazano do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu - 
uzupełnienie oznakowania miasta Jelenia Góra znakami typu „E” - 
dojazd do Jagniątkowa i dojazd do Wzgórza Krzywoustego - opraco-
wany na zlecenie Miasta przez nasz Oddział.  

 

 

 
Znaki opracowane przez PTTK i zamocowane w mieście  

13.11.2010 - w XI Sejmiku Krajoznawczym „Kresowianie chronią dzie-
dzictwo kulturowe Serbo-Łużyczan” uczestniczył Krzysztof Tęcza.  
15.11.2010 - rozpoczął się kolejny kurs pilotów wycieczek organizowa-
ny wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Jeleniej Górze. Kierow-
nikiem kursu jest Piotr Gryszel. 
16.11.2010 - Oddział zmienił portal z ogicom.pl na home.pl -  z uwagi 
na ciągłe problemy z prawidłowym funkcjonowaniem poczty e-mailowej.   
17.11.2010 - obradowała Rada Nadzorcza spółki z o.o. Sudeckie Hote-
le i Schroniska PTTK w Jeleniej Grze, z udziałem wiceprezesa Andrze-
ja Mateusiaka 
18.11.2010 - Oddział był konsultantem powstającej na Grzybku  (Wzgó-
rze Krzywoustego) metaloplastycznej panoramy widokowej - wykony-
wanej przez Urząd Miasta Jelenia Góra.  

 
Wersja wstępna - gipsowa - panoramy Jeleniej Góry  

24.11.2010 - na zebraniu Zarządu Oddziału zatwierdzono kalendarz 
imprez  oddziałowych na rok 2011.  Podsumowano nowy cyk imprez 
„Krajoznawcze spacery” zainicjowane przez Krzysztofa Tęczę w roku 
bieżącym. Zorganizowano 5 wycieczek, w których udział wzięło 135 
osób.  
27-28.11.2010 - odbyły się egzaminy państwowe na kursie pilotów 
wycieczek. Kurs rozpoczęło 47 osób, do egzaminu przystąpiło 27 kur-
santów, a zdało 11 osób.    
27-28.11.2010 - w Przesiece odbył się Ogólnopolski Zlot Gwiaździsty 
Przodowników INO, którego komandorem był prezes Adam Rodzie-
wicz. Udział wzięło 42 osoby.   
29.11.2010 - wysłano do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go wniosek o dotację na remont zamku Chojnik w roku 2011 na kwotę 
355 tys. zł.  
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04.12.2010 - w corocznym Dniu Ratownika GOPR w Sosnówce Górnej 
uczestniczył wiceprezes Andrzej Mateusiak.  
04.12.2010 - w uroczystościach 10-lecia Centrum Jelenia Struga 
uczestniczył Andrzej Mateusiak. 
 04.12.2010 - podsumowano cykliczne imprezy Oddziałowe. W cyklu 
wycieczek „Z kijkami za pan brat”, które prowadził  Jan Jabłoński w 
siedmiu wycieczkach udział wzięło 52 osoby. Natomiast w trzynastej 
edycji wycieczek „Relaks z rowerem” zorganizowano 9 wycieczek z 
udziałem 83 osób.  
07.12.2010 - kilkunastoosobowa grupa przewodników sudeckich z 
oddziałowego Koła Przewodnickiego brało udział w konferencji w Görl-
itz, dotyczącej przyszłorocznej III Saksońskiej Wystawy Krajowej.  
08.12.2010 - wiceprezes Andrzej Mateusiak uczestniczył w spotkaniu z 
przedstawicielami Porozumienia Oddziałów Dolnośląskich PTTK, Dele-
gatury Sudeckiej KTG, Dolnośląskiej Federacji Przewodnickiej i dyrek-
torem KPN, zorganizowanym we Wrocławiu. Omawiano sprawy zna-
kowania szlaków górskich w obliczu mającego nastąpić przejęcia zna-
kowania na terenach parków przez  te parki narodowe oraz sprawy 
ściślejszej współpracy pomiędzy przewodnikami a dyrekcją KPN.  
12.12.2010 - odbyła się ostania w roku wycieczka Rajdu na Raty, a po 
niej zakończenie i podsumowanie w Klubie Nauczyciela. W ciągu roku 
przeprowadzono 44 wycieczki z udziałem 1596 osób. Wycieczki pro-
wadzili: Wiktor Gumprecht (29), Krzysztof Tęcza (5), Paweł Idzik (4), 
Bożena Matuszewska (2), Jarosław Zając (2), Antonina Sobierajska (1), 
Maciej Chmielecki (1). Najwięcej wycieczek zaliczyli uczestnicy: Jerzy 
Bielecki ( 39 ), Jerzy Murak ( 38 ), Henryk Ziółkowski ( 37 ), Józef Drozd 
( 32 ), Zofia Pryszczewska ( 31 ). Uzupełnieniem wycieczek pieszych 
były wycieczki autokarowe, których zorganizowano 7 ( łącznie 13 dni ).  
Podczas podsumowania przeprowadzono konkurs wiedzy o trasach, 
który już po raz kolejny wygrał Henryk Ziółkowski. Zwycięzcy konkursu 
oraz najaktywniejsi uczestnicy wycieczek otrzymali nagrody książkowe.    
13.12.2010 - podsumowano V Ogólnopolski Turystyczny Rajd Motoro-
wy PTTK „ Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce -2010” zaini-
cjowany i prowadzony przez Jana Tyczyńskiego. Do rajdu zgłosiło się 
23 załogi (63 osoby). Zwyciężył Henryk Antkowiak z Legnicy, przed 
Janem Tyczyńskim  z Jeleniej Góry i Edwardem Jabłońskim z Łodzi. 
Pierwszych dziesięciu zwycięzców otrzymało nagrody książkowe, a 
wszystkie załogi dyplomy oraz plakietki okolicznościowe.   

 
Plakietka ozdobna V Rajdu Motorowego  

Uczestnicy Rajdu zwiedzili łącznie 1627 obiekty, w tym m. in. 424 klasz-
tory, 353 kościoły, 213 zabytków wpisanych na listę  dziedzictwa kultu-
rowego UNESCO.  
15.12.2010 - uroczyste otwarte zebranie  ”opłatkowe” zarządu Oddziału 
w ODK na Zabobrze.  
18.12.2010 - w uroczystościach 51-lecia powstania Oddziału PTTK 
„Ziemi Lwóweckiej” uczestniczyli: Andrzej Grzybowicz i Krzysztof Tę-
cza.  
Oprac. Andrzej Mateusiak. Foto: AM -Andrzej Mateusiak, KT 0Krzystof 
Tecza. Inne teksty sygnowane: AR - Adam Rodziewicz, PG - Piotr 
Gryszel, WG - Wiktor Gumprecht, AS - Antonina Sobierajska, JT - Jan 
Tyczyński, KT - Krzysztof Tęcza.  
 
 


