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Biuletyn nr 19 
 

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze – grudzień 2012 

Na początku 2012 roku Oddział liczył 397 członków, w tym 222 przewodników i 107 przodowników TK, zaś na zakończenie roku - 407 członków, w 
tym 207 przewodników i 112 przodowników TK. 

Działalnością Oddziału kierował Zarząd w składzie: 
- Adam Rodziewicz - prezes 
- Andrzej Mateusiak - wiceprezes (urzędujący) 
- Ewa Parfianowicz - skarbnik 
- Zenon Kędziora - sekretarz 
- Jan Jabłoński – członek 

Kontrolę działalności prowadziła Komisja Rewizyjna w składzie: 
- Krzysztof Paul - przewodniczący 
- Robert Szuber - sekretarz 
- Maciej Konieczko - członek 

W roku 2012 w Oddziale prowadzone były stałe zajęcia i imprezy cykliczne: 

 kurs dla kandydatów na przewodników górskich - kierownik kursu - Andrzej Mateusiak, 

 42 edycja „Rajd na Raty” - organizator - Wiktor Gumprecht, 

 5 edycja wycieczek autokarowych  „Rajd na raty za granicą” - organizator i prowadzący - Wiktor Gumprecht, 

 16 edycja wycieczek rowerowych  „Relaks z rowerem” - organizator i prowadzący - Jan Jabłoński, 

 7 Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce 2012” - inicjator i komandor - Jan Tyczyński,  

 4 edycja „Z kijkami za pan brat” - wycieczki piesze z kijkami organizowane przez Koło Grodzkie, prowadzone przez Jana Jabłońskiego,   

 3 edycja „Krajoznawcze spacery” - inicjator i prowadzenie - Krzysztofa Tęcza, 

 2 edycja Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem Ewangelickiej Architektury Sakralnej w Polsce 2012” - inicjator i komandor - Jan Ty-
czyński,  

 pierwsza edycja „Sakralne wycieczki jeleniogórskie z przewodnikiem” - prowadził Antoni Witczak,  

 doszkolenia przewodnickie - poniedziałki od grudnia do marca - odpowiedzialny - Piotr Gryszel,  
Wydawana była elektroniczna wersja periodyku „Informator Krajoznawczy” - inicjator i autor - Krzysztof Tęcza.  
Członkowie PTTK i klienci obsługiwani są przez biuro Oddziału, w którym pracują: Maria Marcinkowska - instruktor turystyki, Bożena Krupińska - głów-
ny księgowy oraz Andrzej Mateusiak - kierownik biura (wiceprezes urzędujący). W biurze prowadzona jest informacja turystyczna oraz sprzedaż od-
znak, map i wydawnictw, a także weryfikacja odznak: GOT - Marek Dąbek, OTP - Zdzisław Orlik i Wiktor Gumprecht, krajoznawcze - Krzysztof Tęcza, 
przyrodnicze - Zenon Kędziora, kolarskie - Edward Wiśniewski, narciarskie - Jan Jabłoński, kajakowe - Andrzej Mateusiak, OT „Turysta Euroregionu 
NYSA” - Janusz Turakiewicz. Oddział posiada dwie strony internetowe: oddziałowa: www.pttk-jg.pl oraz przewodnicka: www.przewodnik-sudecki.pl. 
 

Zarząd Główny PTTK ogłosił rok 2012 Rokiem Turystyki Rowerowej 

 
            KALENDARIUM ODDZIAŁU PTTK - 2012 
 
(Dołączony do wiadomości skrót: www oznacza, że na stronie www.pttk-
jg.pl znajduje się artykuł dotyczący tej informacji). 
01.01. – weszła w życie Ustawa o bezpieczeństwie w górach (Dz. U. z 
2011 roku nr 208, poz. 1241) oraz trzy rozporządzenia wykonawcze  
Ministra Spraw Wewnętrznych. Ustawa nakłada na turystę pewne obo-
wiązki w górach – co jest nowością, m.in. nakazuje posiadanie odpo-
wiedniego wyposażenia idąc w góry. Wprowadzono też nowe graficzne 
oznaczenie stopni zagrożenia lawinowego. (www) 

 
04.01. – otrzymaliśmy z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazo-
wych w Sobieszowie pismo z propozycją utworzenia nowego szlaku 
pieszego prawym brzegiem Bobru w Borowym Jarze od Perły Zachodu 

przez wzgórze Gapy do Jeżowa Sudeckiego. Sprawę skierowano do 
Gminy Jeżów Sudecki, aby przedłużyć ewentualny szlak przez Stromiec 
w kierunku Płoszczyny, do połączenia się ze szlakiem niebieskim. 
09.01. – w szałasie Sielanka przy Wodospadzie Kamieńczyka odbyło się 
IV Spotkanie Ludzi Gór z biskupem legnickim Stefanem Cichym. 
Uczestniczyło kilku przewodników naszego Koła Przewodnickiego. 
09.01. – w Ośrodku Edukacyjnym KPN w Szklarskiej Porębie odbyło się 
pierwsze szkolenie specjalistyczne dla przewodników sudeckich. Ideą 
cyklu szkoleń jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy w kilku dziedzi-
nach, a po zdanym egzaminie uzyskanie prawa do oprowadzania ma-
łych specjalistycznych grup poza szlakami KPN. Pierwsze zajęcia pt. 
„Formy ochrony przyrody” prowadził dyrektor KPN Andrzej Raj. W szko-
leniu udział wzięło prawie 50 naszych przewodników. 
11.01. -  w tradycyjnym spotkaniu noworocznym organizowanym przez 
Starostę Jeleniogórskiego Jacka Włodygę dla samorządowców, przed-
siębiorców i działaczy społecznych udział brał wiceprezes Andrzej Ma-
teusiak. 
12.01. - w teatrze jeleniogórskim odbyło się coroczne spotkanie nowo-
roczne prezydenta Jeleniej Góry Marcina Zawiły z samorządowcami, 

http://www.pttk-jg.pl/
http://www.przewodnik-sudecki.pl/
http://www.pttk-jg.pl/
http://www.pttk-jg.pl/


2 

 

przedsiębiorcami, sportowcami i działaczami społecznym. Uczestniczył 
Andrzej Mateusiak. 
13.01. -  w posiedzeniu Rady Techniczno-Gospodarczej Urzędu Miasta 
Jelenia Góra w sprawie opracowania uproszczonego Planu Urządzenia 
Lasów Komunalnych uczestniczył wiceprezes Zarządu Oddziału.   
14.01. – w klubie oficerskim Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocła-
wiu odbyło się spotkanie władz naczelnych PTTK z działaczami PTTK 
Województwa Dolnośląskiego. Władze PTTK reprezentowali: prezes ZG 
PTTK - Lech Drożdżyński, sekretarz generalny ZG PTTK - Roman 
Baregieł, wiceprezes ZG PTTK - Andrzej Gordon oraz pracownicy ZG 
PTTK. Omawiano sprawy formalno-prawne funkcjonowania oddziałów. 
Przywołano dwa pozytywne przykłady naszego Oddziału: pozytywnie 
zakończoną sprawę rzekomego monopolu przewodnickiego, co próbo-
wał nam udowodnić Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji oraz 
uzyskanie zwolnienia z podatku VAT dla kursów przewodnickich i pilo-
tów wycieczek. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Andrzej Mateu-
siak. 
16.01. – wysłaliśmy do Energii Pro wniosek o wydanie warunków tech-
nicznych instalacji elektrycznej dla pompowni wody na Chojnik.  
19.01. – Nadleśnictwo Złotoryja poinformowało, że skradziono metalowe 
schodki prowadzące na punkt widokowy na Okolu.  
20.01. – do Urzędu Miasta Jelenia Góra złożyliśmy wniosek zbiorczy na 
konkurs na dofinansowanie 20 imprez non-profit w bieżącym roku.  
23.01. – drugie szkolenie w OE KPN – „Prawdy i mity geologii Karkono-
szy” prowadziła Roksana Knapik. 
24.01. – Urząd Marszałkowski ogłosił wyniki konkursu na dotacje na 
imprezy turystyczne non-profit. Na 12 naszych wniosków – pozytywnie 
oceniono 9 i przyznano łączną dotację na kwotę 26.900 zł. 
29.01. – w Prochowicach odbyła się coroczna Narada Aktywu Turystyki 
Pieszej Dolnego Śląska. Uczestniczyli w niej nasi reprezentanci: Antoni-
na Sobierajska, Anna Makowska, Wiktor Gumprecht i Krzysztof Tęcza, 
który otrzymał legitymację Instruktora Ochrony Przyrody. (www)  
31.01. – w Karpaczu odbyło się spotkanie przewodników z wiceburmi-
strzem miasta – Ryszardem Rzepczyńskim (absolwentem jednego z 
kursów przewodnickich), który przedstawił dotychczasowe dokonania 
inwestycyjne miasta oraz zamierzenia na najbliższe lata.  
01-14.02. – Kotlinę Jeleniogórską nawiedziły mrozy. Temperatury do-
chodziły do minus 26 st. Celcjusza.  
06.02. – trzecie szkolenie dla przewodników w OE KPN w Szklarskiej 
Porębie pt. „Georóżnorodność. Geoturystyka. Geopark” prowadziła 
Roksana Knapik.  
09.02. - w turystycznych targach w Pradze uczestniczyło kilkunastu 
naszych przewodników. Bezpłatny wyjazd zorganizowała Karkonoska 
Agencja Rozwoju Regionalnego.  
14.02. – nastąpiła awaria rury wodociągowej w toalecie w naszym bu-
dynku przy ul. Wojska Polskiego.  
16.02. – Oddział złożył ofertę na prace znakarskie, jako podwykonawca 
zgorzeleckiej firmy Geo-Bud, na prace w Gminie Zgorzelec. Firma Geo-
Bud nie wygrała przetargu. 
17-18.02. – na Polanie Jakuszyckiej odbył się Puchar Świata FIS w 
biegach narciarskich z udziałem Justyny Kowalczyk. Na trybunach 
kibicowali jej nasi przewodnicy oraz działacze PTTK. 
20.02. – w Chacie Izerskiej prowadzonej przez Macieja Stanisza nasi 
przewodnicy spotkali się z senatorem Józefem Piniorem.  
20.02. – czwarte szkolenie specjalistyczne dla przewodników w OE KPN 
prowadził prof. Piotr Migoń. Temat: Rzeźba Karkonoszy.  
21.02. – w pałacu Łomnica odbyło się dyskusyjne spotkanie w sprawie 
prób poszukiwawczych uranu w Sudetach. Uczestniczyło kilku przewod-
ników, którzy wyrazili zdecydowany sprzeciw w tej sprawie.  
22.02. – otrzymaliśmy od Energii Pro warunki podłączenia pompowni 
wody na Chojnik. 
25-26.02. -  w Przesiece odbył się Kurs Organizatorów Imprez na Orien-
tację, prowadzony przez prezesa Adama Rodziewicza z udziałem 7 
osób. 
26.02. – rozpoczęcie 42 edycji cyklu wycieczek bezpłatnych „Rajd na 

Raty”, zapoczątkowanych przez Teofila Ligenzę vel Ozimka, a od roku 

2002 organizowane przez Wiktora Gumprechta. Na rok bieżący zapla-
nowano 43 wycieczki, a inauguracyjną przeprowadzono na trasie: Łom-
nica – pałac i park Paulinum – Jelenia Góra. Już po raz drugi wykonano 

specjalną odznakę okolicznościową w ograniczonej ilości, która szybko 
stała się gratką dla kolekcjonerów z całej Polski.(www)   

 
27.02. – na zaproszenie właściciela hotelu Gołębiewski w Karpaczu 
ponad setka przewodników zapoznała się z tym nowym hotelem.  
29.02. - w związku z przypadającym dodatkowym dniem w roku prze-
stępnym, Komisja Krajoznawcza Oddziału zorganizowała specjalne 
zimowe wejście na Skopiec połączone z ogniskiem i biesiadą. Trasę 
poprowadził Krzysztof Tęcza.(KT)(www) 
03.03. – minister sprawiedliwości Jarosław Gowin ogłosił listę 39 zawo-
dów do deregulacji, na której znalazły się m. in. pilot wycieczek oraz 
przewodnik miejski i terenowy. 
04-10.03. – odbył się 57 Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkonosze 
2012” z udziałem 42 uczestników na dwóch trasach: skitourowej i śla-
dowej. Komandorem był Jan Jabłoński.  
 

 
05.03. – piąte szkolenie specjalistyczne dla przewodników w OE KPN w 
Szklarskiej Porębie pt. „Bogactwo świata minerałów Karkonoszy” pro-
wadził  dr Adam Szuszkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
10-11.03. – w sympozjum górskim w Mokrzeszowie uczestniczyło kilku 
przewodników i przodowników z naszego Oddziału (Gumprecht, Gry-
szel, Tęcza, Mateusiak). Podczas sympozjum odbyła się premiera 
książki Historia Turystyki Sudeckiej autorstwa Krzysztofa R. Mazurskie-
go. Pozycję okrzyknięto „Biblią sudecką”, a jej sprzedaż rozpoczął nasz 
Oddział. Krzysztof Tęcza wystąpił podczas tego spotkania z prezentacją 
o chatkach karkonoskich w okresie zimowym.(www) 
12.03. – na szkoleniu przewodnickim prelekcję o Tadeuszu Steciu wy-
głosił Andrzej Jawor.  
14.03. – kilkunastu naszych przewodników wzięło udział w study-tour 
„Ratusze pogranicza polsko-czeskiego”.  Zwiedzono ratusze w Vrchlabi i 
Libercu. Organizatorem projektu i wyjazdu była Karkonoska Agencja 
Rozwoju Regionalnego. Wydano płytę dvd z siedmioma klipami o ratu-
szach w: Bolesławcu, Lwówku Śląskim, Jeleniej Górze, Kamiennej 
Górze, Vrchlabi, Jabloncu i Libercu. Autorem tekstów był Andrzej Ma-
teusiak.  
15.03. – rozpoczęła się kontrola zadania inwestycyjnego „remont bu-
dynku schroniska na zamku Chojnik” przeprowadzona przez Dolnośląski 
Urząd Marszałkowski, który obok Miasta Jelenia Góra i Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego był dotacjodawcą środków na zada-
nie. Następnego dnia odbyła się wizja terenowa kontrolerki na zamku 
Chojnik w towarzystwie wiceprezesa Oddziału. 
17.-18. 03. – w Borowicach odbyła się szkoleniowa impreza na orienta-
cję oraz nowa impreza INO:  Cztery Pory Roku "Zima 2012", przepro-
wadzona przez Adama Rodziewicza.  
17.03. – w Muzeum Sporu i Turystyki w Karpaczu otwarto wystawę 
fotograficzną „60 lat karkonoskiego ratownictwa”. Uczestniczył wicepre-
zes Oddziału. 
19.03. – szóste szkolenie specjalistyczne dla przewodników w  OE KPN 
pt. Historia zapisana w kamieniach” prowadził  dr hab. Paweł Aleksan-
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drowski  z Uniwersytetu Wrocławskiego. To szkolenie zakończyło pierw-
szy segment cyklu: Geologia. 
20.03. – spotkanie przewodnickie w Muzeum Karkonoskim i zapoznanie 
się z nową ekspozycją muzealna po remoncie muzeum. 
22.03. - w siedzibie spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK odbyło 
się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki. Uchwalono wniosek o absolu-
torium dla zarządu spółki za rok 2011 oraz przyjęto i zaopiniowano 
sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia Wspólników. Uczestniczył 
wiceprezes Oddziału. 
23.03. – finał Pucharu Dolnego Śląska w Imprezach na Orientację.   
23.03. - w Jabloncu podczas targów turystycznych Euroregionu Nysa 
kol. Andrzej Mateusiak wygłosił referat „200 lat przewodnictwa w Sude-
tach”.  

 
24-25.03. – w Siedlęcinie odbyły się XV Ogólnopolskie Marsze na Orien-
tację "Puchar Wagarowicza", z udziałem 217 osób. Komandorem impre-
zy był Adam Rodziewicz. 
 24.03. – autokarową wycieczkę szkoleniową dla przewodników „Dolina 
Pałaców i Ogrodów” prowadził Krzysztof Korzeń.  

 
26.03. – na szkoleniu przewodnickim wykład „60 lat karkonoskiego 
ratownictwa górskiego” wygłosił Andrzej Jawor. 
29.03. – Oddział złożył ofertę na wykonanie oznakowania szlaku eduka-
cyjnego „Górniczy szlak” w Kowarach. Dokumentację na oznakowanie 
tego szlaku Oddział wykonał w poprzednim roku.  

 
30-31.03.– odbył się study-tour dla przewodników: „Atrakcje przemysłu 
techniki Euroregionu Nysa” Zwiedzono kopalnię Turów, hutę szkła Novy 
Bor, browar Vratislavice, skansen uzbrojenia Nova Ves, muzeum kolei 
zębatej w Kořenovie. Wycieczkę prowadziła dr Piotr Gryszel. Organiza-
torem projektu była Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego a 
realizatorem nasz Oddział PTTK. 

 
W ramach projektu wydano skrypt dla przewodników opisujący 100 
obiektów czeskich i 60 polskich. Autorami polskich tekstów byli: Prze-
mysław Wiater, Ivo Łaborewicz, Antoni Witczak i Andrzej Mateusiak.  

 
31.03. – w budynku I LO w Jeleniej Górze odbyły się eliminacje między-
powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego. Udział wzięło 47 uczniów reprezentujących 12 szkół. 
W pionie szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła drużyna „A” z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, z najlepszym zawodnikiem Tur-
nieju Krzysztofem Desputem, a w pionie gimnazjów - drużyna „B” z 
Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze z najlepszym w swojej katego-
rii Bartoszem Budziakiem. 
02.04. – pierwsze szkolenie  dla przewodników z drugiego segmentu 
„Botanika” odbyło się w OE KPN. Dyrektor Andrzej Raj omówił „Aspekty 
prawne KPN”. 
02.04. – otrzymaliśmy wiadomość, że nie wygraliśmy przetargu na 
oznakowanie szlaku górniczego w Kowarach. 
04.04. – wizyta prezesa i wiceprezesa Oddziału w Urzędzie Miasta i 
Gminy Wojcieszów. Na spotkaniu z burmistrzem omawiano sprawy 
organizacyjne imprezy InO „Miłek”. 
07.04. – odbyła się pierwsza wycieczka czwartej edycji z cyklu „Z kijkami 
za pan brat” wymyślonej i prowadzonej przez przewodnika sudeckiego, 
członka zarządu Oddziału Jana Jabłońskiego. Na trasie: Górzyniec – 
Kozia Szyja – Górzyniec o  długości 14 km w marszu „nordic walking” 
uczestniczyło 6 osób. Na bieżący rok zaplanowano 10 wycieczek.   
14.04. – w Nadzwyczajnym Zjeździe PTTK w Warszawie uczestniczył 
wiceprezes Andrzej Mateusiak. Uchwalono poprawki do statutu PTTK. 
15.04. – pierwsza wycieczka 16 edycji cyklu „Relaks z rowerem”, wymy-
ślonej i prowadzonej przez przewodnika sudeckiego Jana Jabłońskiego. 
Na rok bieżący zaplanowano 12 wycieczek rowerowych z przewodni-
kiem. W wycieczce do Janowic Wielkich uczestniczyło 16 rowerzystów. 
16.04. –  drugie szkolenie przewodnickie w KPN w segmencie „Botani-
ka” pt. Szata roślinna KPN” prowadziła Lidia Przewoźnik. 
18.04. – w II Karkonosko-Izerskim Sejmiku Turystycznym „Razem zara-
biajmy na turystyce na pograniczu polsko-czeskim” jeden blok dyskusyj-
ny prowadził Piotr Gryszel – prezes Koła Przewodnickiego, a do bloku 
dyskusyjnego zaproszono Andrzeja Mateusiaka. 
19.04. – podczas posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Sudeckie Hotele i 
Schroniska PTTK zatwierdzono strategię spółki. W posiedzeniu uczest-
niczył reprezentant Oddziału Andrzej Mateusiak. 
20.04. – podsumowanie w Jabloncu projektu „Atrakcje przemysłu i 
techniki Euroregionu Nysa”. Prezentację „Współczesne przewodnictwo 
w Sudetach” wygłosił Andrzej Mateusiak. W wyjeździe uczestniczyło 
kilkunastu naszych przewodników. Zwiedzono zaporę wodną w Jablon-
cu, muzeum zabawek oraz hutę szkła kryształowego i browar w Harra-
chovie.  
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21.04. – w Kamiennej Górze odbyło się szkoleniowe otwarcie nowej 
atrakcji „Sztolni ARADO” . W szkoleniu i zwiedzaniu sztolni wzięło udział 
ponad 40 naszych przewodników.  

 
20-22.04. – w Borowicach odbył się Ogólnopolski Rajd Nawigacyjny 
Dzieci i Młodzieży zorganizowany i poprowadzony przez prezesa Od-
działu -  Adama Rodziewicza, z udziałem 60 osób.  
23.04.2012 – trzecie szkolenie  przewodnickie w bloku „Botanika” pt. 
„Porosty Karkonoszy” prowadziła  dr Maria Kossowska z Uniwersytetu 
Wrocławskiego.  
25.04. – z inicjatywy prezesa Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełno-
sprawnych (KSON) Stanisława Schuberta odbyło się w siedzibie KSON 
spotkanie dotyczące opracowania opisów szlaków dla niepełnospraw-
nych na obszarze Wzgórz Łomnickich. Zadanie opisu takich szlaków 
przypisano Oddziałowi PTTK. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes 
Oddziału. 
25.04.– Zarząd Oddziału zatwierdził plan finansowy na rok 2012.  
27.04. – na spotkaniu w ośrodku wypoczynkowym Leśny Zamek w 
Karpaczu wiceprezes Oddziału omówił z kierownikiem ośrodka sprawy 
organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Oddziałów i Kół Środowiskowych, 
który odbędzie się w październiku.   
27-28-29.04. – planowany na ten termin państwowy egzamin przewod-
nicki nie odbył się, gdyż zgłosiło się tylko 8 osób, a minimalna ilość 
kandydatów wynosi 10 osób. Była to czwarta edycja egzaminacyjna dla 
kursu 2009-2011. 
30.04. – uzgodniono w KPN granicę przebiegu drogi dojazdowej na 
zamek Chojnik. Przez lata funkcjonowała nieformalna droga dojazdowa 
na Chojnik, częściowo po terenie Nadleśnictwa Śnieżka. Podczas prac 
projektowych nad lokalizacją rurociągów wodnego i kanalizacyjnego 
zaistniała konieczność dokonania korekty, aby zlokalizować  planowany 
przebieg rurociągów w pasie starej, zniszczonej drogi.   
01.05. - zmiana dzierżawcy na zamku Chojnik. Kasztelana Jerzego 
Czajkę zastąpił „kapitan” Andrzej Ciosański, znany z YouTube jako 
„Jędrek z Chojnika” . 
01.05. – rozpoczęliśmy akcję rozpowszechniania odznak Donalda i 
Mikkiego dla najmłodszych miłośników wędrowania. Jest to wspólna 
akcja firmy Disney i PTTK. Odznaki zdobyło 36 dzieci.(www) 

 
04.05. – spotkanie wiceprezesa Oddziału w jeleniogórskim oddziale 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia spo-
sobu kruszenia skał podczas prac przy wykonywaniu wykopów pod 
rurociągi na Chojnik. Zaprojektowany wcześniej sposób kruszenia skał 
za pomocą mikro-ładunków wybuchowych nie został zatwierdzony przez 
KPN, który zaproponował zamienne specjalny środek o dużej rozsze-
rzalności, działający bezgłośnie.    
12.05. – podczas XIV Euroregionalnych Targów Turystycznych „Tour-
Tec” odbyło się II Seminarium Krajoznawcze „Mijające krajobrazy Ziemi 

Jeleniogórskiej”, zorganizowane i poprowadzone przez Krzysztofa Tę-
czę. Wygłoszono 7 referatów: Julita Izabela Zaprucka – Willa Łąkowy 
Kamień jako medium kultury wczoraj i dziś; Gabriela Zawiła – 100 lat 
muzeum w Jeleniej Górze; gen. Bronisław Peikert – Szkolnictwo woj-
skowe w Jeleniej Górze; Krzysztof Korzeń – Zniszczenia, problemy i 
sukcesy w przywracaniu do stanu użyteczności pałaców i parków w 
Kotlinie Jeleniogórskiej po 1945 roku; Kazimierz Piotrowski – Jelenia 
Góra ma rynek czy plac Ratuszowy; Ivo Łaborewicz – Przemiany ulicy 
Bankowej od XIX wieku do współczesności i Krzysztof Tęcza – Zmiany 
w wyglądzie jeleniogórskich obiektów na podstawie przedwojennych 
widokówek. W przerwie wystąpił zespół folklorystyczny „Jeleniogórza-
nie”. 
12.05. – wycieczka szkoleniowa kursu specjalistycznego dla przewodni-
ków - „Ścieżka geoturystyczna we wschodnich Karkonoszach - od grani-
tu do jego metamorficznej osłony”. Prowadziła Roksana Knapik. Powtór-
ka tej wycieczki odbyła się w dniu 14 maja.   

 
13.05. – w Wojcieszowie odbyły się Marsze na Orientację "Miłek 2012", 
zorganizowane i prowadzone przez Adama Rodziewicza, z udziałem 72 
osób. (www) 

 
15.05. – tradycyjny, coroczny wykład dla ostatniego rocznika studentów 
turystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym poświęcony działalności 
PTTK wygłosił wiceprezes Oddziału Andrzej Mateusiak. 
16.05. – w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki 
Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK, w którym uczestniczył wiceprezes 
Oddziału Andrzej Mateusiak. 
18-19.05. - w szkoleniu kierowników Regionalnych Pracowni Krajo-
znawczych jakie odbyło się w Kaliszu brał udział Krzysztof Tęcza oraz w 
zebraniu KK ZG PTTK, której jest członkiem. (KT) 
21.05. -  czwarte szkolenie  przewodnickie w OE KPN, w bloku „Botani-
ka” – „Grzyby” prowadził Czesław Narkiewicz. 
26.05. r. Jeżów Sudecki - Cztery Pory Roku "Wiosna 2012" - uczeestni-
czyło 10 osób.(www)  
28.05. – otrzymaliśmy od prezydenta Jeleniej Góry decyzję o braku 
potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko inwestycji 
wodno-kanalizacyjnej na zamku Chojnik. 
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29.05. – został podpisany 14-stronicowy protokół kontroli inwestycji na 
zamku Chojnik dokonanej przez przedstawicielkę Dolnośląskiego Urzę-
du Marszałkowskiego. Nie dopatrzono się nieprawidłowości.  
31.05. – w dorocznym sprzątaniu rzeki Bóbr organizowanym przez 
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Jeleniej Górze 
udział wzięło trzech reprezentantów Oddziału: Zenon Kędziora, Krzysz-
tof Tęcza i Andrzej Mateusiak.(www) 
01.06. – spotkanie w siedzibie Wydziału Turystyki UMWD we Wrocławiu 
z dyrektorem Wojciechem Bilińskim i dyrektorem DOT Rajmundem 
Papiernikiem w sprawie drugiego etapu znakowania szlaków konnych 
na Dolnym Śląsku. Ustalono, że wnioskodawcą zostanie Związek Gmin 
Karkonoskich. 
02.06. - w szkolnym schronisku młodzieżowym w Lubachowie odbyło się 
posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej. Naradę popro-
wadził przewodniczący Henryk Antkowiak. Spotkanie miało na celu 
przeanalizowanie złożonych wniosków o nadanie tytułu Honorowy Przo-
downik Turystyki Pieszej. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Tęcza. 
(www) 
7-10.06. - w Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej w Łowiczu, 
zorganizowanym przez Komisję Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK 
wziął udział Krzysztof Tęcza, który podczas tego Forum został miano-
wany Instruktorem Fotografii Krajoznawczej. Zaprezentował tam także 
swoje zdjęcia. (KT) 
11.06. - w Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Gmin Polskich Eurore-
gionu Nysa udział wziął Andrzej Mateusiak – przewodniczący Grupy 
Roboczej Turystyka Rowerowa.  
14.06.– zebranie Zarządu Oddziału nie odbyło się z powodu braku 
quorum.  
14.06. – Krzysztof Tęcza uczestniczył w posiedzeniu Dolnośląskiego 
Zespołu Turystyki Pieszej w Lubachowie. (KT) 
16.06. – pierwsza wycieczka dla mieszkańców regionu i turystów z cyklu 
„Wycieczka sakralna z przewodnikiem”. Inicjatorem cyklu był Urząd 
Miasta Jelenia Góra, a zamiarem pokazanie walorów sakralnych świątyń 
jeleniogórskich. Zaplanowano pięć wycieczek, które poprowadził prze-
wodnik sudecki, znawca architektury - Antoni Witczak.  

 
17.06. –  przewodnicka wycieczka szkoleniowa – geologiczna: „Wokół 
Śnieżnych Kotłów – śladami epoki lodowej w zachodnich Karkono-
szach”. Prowadziła Roksna Knapik. Powtórka wycieczki odbyła się dnia 
18 czerwca. 
18.06. – Oddział podpisał umowę na udzielanie zniżek PTTK z Karko-
noską Szkołą Narciarską z Karpacza.  

 
20.06. – zmarła Janina Nowakowska - przewodniczka sudecka, w latach 

1971-75 działała w Akademickim Klubie Turystycznym, uprawnienia 

przewodnickie zdobyła w 1973 roku na kursie kierowanym przez Tadeu-
sza Stecia. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Bystrzycy Kłodzkiej. 
26.06. – wycieczka botaniczna dla przewodników kursu KPN na trasie: 
Kopa - Dom Śląski - Torfowisko Upa - Lučni bouda - Spalona Strażnica - 
Strzecha Akademicka - Samotnia - Polana - Dolina Pląsawy – Karpacz. 
Prowadziła Lidia Przewoźnik. Wycieczka była powtórzona w dniu 30 
czerwca.  

 
27.06. – przez cztery godziny na żywo trwała transmisja na jednym z 
portali internetowych z Chojnika. „Kapitan” Jędrek z Chojnika odpowia-
dał przed kamera na pytania zadawane przez internautów. Relację z 
transmisji można oglądać na stronie:  
http://www.youtube.com/watch?v=4i0SYp4T4iU 
28.06. – na zebraniu zarządu Oddziału zatwierdzono sprawozdanie 
finansowe za rok 2011. 
29.06. – gościliśmy na zamku Chojnik członków Zarządu Głównego 
PTTK na „karkonoskiej” sesji wyjazdowe, podczas której prezes Oddzia-

łu Adam Rodziewicz przed-
stawił dokonania oraz 
działaczy Oddziału PTTK 
„Sudety Zachodnie”, a 
wiceprezes Andrzej Mateu-
siak zaprezentował histo-
ryczne etapy rekonstrukcji 
zamku oraz plany na naj-
bliższe lata. Nastąpiło też 
uroczyste podziękowanie 

„kasztelanowi” Jerzemu Czajce za długoletnie gospodarowanie na 
zamku. Prezes Oddziału wręczył „kasztelanowi” specjalny podarunek: 
kopię miecza Szczerbca w aksamitnej oprawie ze stosowną tabliczką 
okolicznościową. Następnie „kapitan” Jędrek oprowadził gości po zam-
ku. Po czym goście udali się na nocleg do schroniska PTTK „Strzecha 
Akademicka”, gdzie następnego dnia odbyło się posiedzenie ZG PTTK. 
Członkowie ZG PTTK odwiedzili także „Samotnię” oraz  zapoznali się z 
postępem remontu schroniska PTTK „Na Hali Szrenickiej”.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=4i0SYp4T4iU
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30.06. – na obwodnicy wrocławskiej zginął w wypadku samochodowym 

Maciej Łokaj – członek PTTK od 1978 r., w latach 1996-2000 wicepre-

zes Zarządu Oddziału i Przewodniczący oddziałowej Komisji Turystyki 
Górskiej, przewodnik sudecki i pilot wycieczek, miłośnik gór i regionu, 
nauczyciel, instruktor ZHP, autorytet i wychowawca młodzieży. W latach 
2000-2004 dyrektor Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze. Od 
1988 r. nauczyciel  historii i wiedzy o społeczeństwie w I LO im. Stefana 
Żeromskiego, którego był absolwentem.  

 
30.06. – w Jeleniej Górze odbyła się Klubowa Impreza na Orientację 
Klubu nr 5 „Łapiguz” z udziałem 16 osób, prowadzona przez Adama 
Rodziewicza.  

 
01.07. – zmarł Andrzej Grzybowicz – członek PTTK od 1968 r., Przo-

downik Turystyki Górskiej i Pieszej PTTK, Strażnik Ochrony Przyrody W 
latach 1970-75 pełnił funkcję prezesa szkolnego koła PTTK w Liceum 
Ogólnokształcącym w Cieplicach. Od roku 2000 do śmierci był prze-
wodniczącym oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej i Górskiej, weryfika-
tor GOT i OTP. W latach 2005- 2009 był członkiem Komisji Turystyki 
Górskiej ZG PTTK. Odznaczony Srebrną Honorową Odznaką PTTK.  
Znany był w Polsce ze swojej pasji, jaką było kolekcjonerstwo odznak 
turystycznych. W pogrzebie dnia … lipca na starym cmentarzu w Ciepli-
cach uczestniczyło grono działaczy naszego Oddziału oraz przedstawi-
ciel KTG ZG PTTK Marek Szot.(www) 
04.07. – spotkanie wiceprezesa Oddziału z dyrektorem KPN Andrzejem 
Rajem w sprawie zlecenia przez KPN znakowania szlaków na terenie 
KPN przez Oddział PTTK. Nowa ustawa o bezpieczeństwie w górach 
nakłada na dyrektorów parków narodowych obowiązek dbania o znako-
wane szlaki turystyczne na ich obszarze.  

09.07. – druga  karkonoska wycieczka botaniczna dla przewodników  z 
cyklu szkoleniowego KPN. Trasa: Szrenica - Mokra Przełęcz - Łabski 
Szczyt - Śnieżne Kotły - Przełęcz pod Śmielcem - Rozdroże pod Wiel-
kim Szyszakiem - Śnieżne Kotły - Schronisko pod Łabskim Szczytem - 
Szklarska Poręba. Prowadziła Lidia Przewoźnik. Wycieczka została 
powtórzona w dniu 14 lipca. 
09.07. - miała miejsce akcja wniesienia flagi miasta Jelenia Góra na 
Śląskie Kamienie zainicjowana przez Miasto Jelenia Góra we współpra-
cy z PTTK i KPN. Dokonali tego: Ela Brasewicz, Krzysztof Tęcza, Wiktor 
Gumprecht, Włodzimierz Bayer oraz przedstawiciele miasta i KPN. 
(KT)(www)       

 

 
10-11.07. – wycieczka szkoleniowa dla przewodników do Kutnej Hory na 
wystawę „Europa Jagiellonów”. Wycieczkę prowadził społecznie Karol 
Tyburski.   
13.07. – wiceprezes Oddziału był przesłuchiwany w siedzibie  Łużyckie-
go Oddziału Straży Granicznej w sprawie namalowania znaku szlaku 
konnego na jednym ze słupków granicznych na Przełęczy Okraj.    
13.07. – zgłosiliśmy do UMWD wniosek o wykreślenie Oddziału z listy 
organizatorów turystyki z uwagi na znaczne koszty ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej.   
17.07. – opracowano raport o stanie zaawansowania przygotowania 
inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej na Chojniku oraz o pracach 
zabezpieczających wykonanych w ostatnich latach, przeznaczony dla 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, 
który odwiedził Jelenią Górę 21.lipca.  
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02 -17.08. - odbył się 25. jubileuszowy kurs przodowników TG PTTK 
obejmujący obszar Tatr. Podobnie jak wszystkie poprzednie – zorgani-
zowany i przeprowadzony przez Zdzisława Gasza – Honorowego Przo-
downika TG, przy pomocy  oddziałów PTTK „Sudety Zachodnie” i PTSM 
„Ziemi Jeleniogórskiej”  oraz wsparciu finansowym ZG PTTK z udziałem 
21 kandydatów. Kierownikiem kursu był Krzysztof Raczek, a uprawnie-
nia przodownika TG otrzymało 20 osób,  w tym kilku przewodników 
sudeckich.(www) 
10.08. – tradycyjne spotkanie przewodników na Śnieżce z okazji Święta 
Przewodników. (www) 

 
15.08. – otwarto po remoncie czerwony szlak przez Kocioł Łomniczki. 
17.08. – w seminarium „100 lat Zapory Pilchowickiej” we Wleniu wziął 
udział wiceprezes Andrzej Mateusiak. 

 
18-19.08. – na zamku Chojnik odbył się XXXIII Turniej Rycerski „O złoty 
bełt zamku Chojnik”. Pierwszy dzień turnieju był na żywo transmitowany 
poprzez internet, a relacje są dostępne pod adresem: 
http://bambuser.com/v/2911319. (www) 

 
21-26.08. - odbył się XLII CZAK. W Sosnowcu reprezentantem KK był 
Krzysztof Tęcza. Wielokrotnie zabierał on głos w zorganizowanym tam 
Forum, podczas którego szukano sposobów na pozyskiwanie młodzieży 
do turystyki. Podczas CZAK-u K. Tęcza otrzymał uprawnienia Jurora 
Zbiorów Krajoznawczych. Jest on 24 osobą w Polsce posiadającą takie 
uprawnienia. (KT) 
27.08. – w siedzibie Wydziału Turystyki UMWD we Wrocławiu odbyło się 
spotkanie w sprawie inwentaryzacji GPS-owskiej szlaków turystycznych 

w Sudetach. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Wydziału Turystyki 
Piotr Wnukowicz i Agata Lewicka oraz wiceprezes Oddziału Andrzej 
Mateusiak i dyrektor COTG Jerzy Kapłon, który zaprezentował dokona-
nia COTG w tej materii w Małopolsce. Pracownicy UMWD powiadomili, 
że będzie ogłoszony otwarty przetarg na wykonanie tych prac, a jedy-
nym kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena.   
04.09. – do Oddziału wpłynęło pismo roszczeniowe o odszkodowanie za 
wypadek na szlaku turystycznym, gdzie turystka świadomie weszła na 
zdewastowany mostek nad strumieniem i spadła z niego do wody, do-
znając złamania biodra. Zdarzenie miało miejsce na obszarze nadleśnic-
twa, które w imieniu Skarbu Państwa zawiaduje lasami i infrastrukturą 
leśną, czyli m. in. drogami i mostami. Nasz ubezpieczyciel roszczenie 
oddalił.  

07.09. - po ciężkiej chorobie zmarła Maria Dąbrowska – przewodnik 

sudecki i pilot wycieczek. Uprawnienia przewodnickie zdobyła w roku 
1968 na kursie kierowanym przez Tadeusza Stecia, posiadając już 
wieloletnie doświadczenie pilockie. W latach 70- tych i 80-tych prowadzi-
ła bardzo wiele wycieczek dla turystów zagranicznych w jeleniogórskich 
biurach podróży. Jej koledzy wspominają ją jako osobę sympatyczną, 
rzetelną, uprzejmą i pełną szacunku. W każdej sytuacji zawodowej, 
nawet kryzysowej, potrafiła wykazać się wysoką kulturą osobistą. Zaw-
sze dobrze przygotowana, adekwatnie i elegancko ubrana, posługująca 
się dobrą polszczyzną. Znała biegle język francuski, niemiecki, rosyjski i 
rumuński. Posiadła rozległą wiedzę, którą z przyjemnością dzieliła się z 
młodszymi koleżankami i kolegami. Była stuprocentową „damą" w pozy-
tywnym, staroświeckim stylu, budząc podziw i uznanie koleżanek i 
kolegów. Bardzo pozytywnie oceniana przez klientów swoich wycieczek. 
Kierownicy biur podróży z zaszczytem z Nią współpracowali, mając 
świadomość wykonania usług przewodnickich i pilockich na najwyższym 
poziomie, z indywidualnym podejściem do każdej grupy, a nawet do 
każdego turysty. Była skromna, pomimo pełnej świadomości swojej 
wyjątkowej wartości. 
07-08-09.09. – sześciu przewodników Oddziału obsługiwało Ogólnopol-
ski Rajd Skarbowca w Karkonoszach. 
 

 
08.09. – XXXIII Eskapada w Góry odbyła się przy Kolorowych Jezior-
kach w Wieściszowicach, w której uczestniczyło 80 osób. Kierownikiem 
imprezy była Ewa Parfianowicz. Znaczącej pomocy w organizacji impre-
zy udzielili uczniowie Koła Turystycznego przy I LO im. Stefana Żerom-
skiego w Jeleniej Górze.(www) 

 
08.09. – w Jeleniej Górze odbyła się kolejna edycja imprezy Ino: Cztery 
Pory Roku "Lato 2012", kierowanej przez Adama Rodziewicza z udzia-
łem 12 osób.(www) 

http://bambuser.com/v/2911319
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12.09.– tuż po obchodach swojego 100-lecia zmarła Jadwigi Kuźmicz, 

długoletnia członkini Koła PTTK nr 30, emerytowana nauczycielka, 
prezes jeleniogórskiego oddziału Towarzystwa Tajnego Nauczania. 
Pogrzeb odbył się dnia 15 lipca na starym cmentarzu w Jeleniej Górze.  
12.09. – w hotelu „Jan” w Wojcieszycach odbyło się seminarium nt. 
„Bioróżnorodność na obszarze Dolnośląskich Parków Krajobrazowych”. 
Uczestniczył wiceprezes Oddziału.  

 
14-15.16.09. – Oddział był gospodarzem Drużynowych Mistrzostw 
Polski w Marszach na Orientację z udziałem 91 osób. Kierownikiem 
zawodów był prezes oddziału Adam Rodziewicz. 

 
15-16.09. - w Poznaniu obradowało jury XXI Ogólnopolskiego Przeglądu 
Książki Krajoznawczej i Turystycznej. K. Tęcza jako członek jury walczył 
o nagrody wcześniej zgłoszonych przez siebie publikacji. Udało się 
przekonać pozostałych jurorów, że na wyróżnienie zasługują także 
publikacje z naszych stron. Są to: Historia turystyki sudeckiej - Krzyszto-
fa R. Mazurskiego; Atlas. Georóżnorodność i atrakcje geoturystyczne 
Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny - Roksany Knapik i Piotra 
Migonia; oraz Śladem krzyży pokutnych po obu stronach Odry. (KT) 
19.09. – siedzibę Oddziału odwiedził sekretarz generalny ZG PTTK 
Roman Bargieł wraz z skarbnikiem ZG i jednocześnie dyrektorem COTG 
Jerzym Kapłonem. Wiceprezes Oddziału przedstawił stan zaawansowa-
nia inwestycji na wodno-kanalizacyjnej na Chojniku oraz omówił aktual-
ne sprawy i problemy Oddziału. 
20.09. – dokonano wizji lokalnej w miejscu, gdzie wydarzył się wypadek 
w czerwcu ubiegłego roku, gdzie turystka spadła ze zniszczonego most-
ku do strumienia. Mostek został odtworzony na nowo przez Nadleśnic-
two Szklarska Poręba.  
21.09. – w obchodach 50-lecia Oddziału PTTK „Ziemi Kamiennogór-
skiej” uczestniczył wiceprezes Oddziału Andrzej Mateusiak, wręczając 
działaczom kamiennogórskim okolicznościowa grawerowaną plakietę o 
treści: „Z okazji półwiecza Oddziału PTTK „Ziemi Kamiennogórskiej” 
składamy Waszym działaczom i członkom życzenia ciągle nowych 
pomysłów w działalności, rozwoju ilościowego, jakościowego i finanso-
wego Oddziału, rzeszy nowych, młodych i aktywnych członków i działa-
czy, dobrej współpracy z samorządami oraz docenienia Waszej roli w 
rozwoju i upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa, kolejnych 50 lat 
działalności, która przyniesie Wam satysfakcję i zadowolenie”.   

 
22-23.09. – na zlecenie parafii ewangelickiej Wang z Karpacza Oddział 
zorganizował dwudniowe polsko-niemieckie seminarium i warsztaty pt. 
„Turystyczne aspekty rozwoju bazy kulturowej miast pogranicza polsko-
niemieckiego”, dofinansowane z programu EWT Polska-Saksonia 2007-
2013. Współorganizatorem imprezy był Uniwersytet Ekonomiczny, a 
kierownikiem przedsięwzięcia Piotr Gryszel. 
25.09.2012 – w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Sudeckie Hotele i 
Schroniska PTTK brał udział reprezentant Oddziału Andrzej Mateusiak. 
03.10. – kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Jeleniej Górze Wojciech Kapałczyński wydał pozwolenie na 
wykonanie prac przy zabytku – zamku Chojnik, związanych z realizacją 
inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej. 
03.10. – posiedzenie zarządu Oddziału. Rozpoczęła się kampania 
sprawozdawczo-wyborcza. Ustalono termin zjazdu Oddziału na 20 
kwietnia 2013 r. Uchwalono zasady korzystania ze znakowanych przez 
Oddział szlaków turystycznych, które zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Oddziału www.pttk-jg.pl. 
05.10. – w Karpaczu odbyły się XV Karkonoskie Spotkania Turystyczne, 
których współorganizatorem był nasz Oddział. Jedną z tradycyjnych 
nagród Starosty Jeleniogórskiego – statuetkę „Liczyrzepy”  w kategorii 
„promocja regionu” zdobył przewodnik sudecki Tomasz Łuszpiński – 
twórca marki i produktu „Likier Karkonoski”. Wnioskodawcą był laureat 
nagrody sprzed kilku lat – Andrzej Mateusiak.  
05.10. -  przy siedzibie Nadleśnictwa Świeradów otwarto ośrodek edu-
kacyjny „Izery Trzech Żywiołów”, uczestniczył wiceprezes Oddziału. 

 
06.10. – w Chacie Walońskiej w Szklarskiej Porębie odbyło się zakoń-
czenie VII Ogólnopolskiego Rajdu Geologicznego Młodzieży Szkolnej. 
Uczestniczyło 129 osób reprezentujących 15 placówek edukacyjnych. 
Komandorem Rajdu był Andrzej Mateusiak. 

 
 
08.10. – zakończono remont toalety w naszym budynku na ul. Wojska 
Polskiego.  

http://www.pttk-jg.pl/
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10.10. – odbyło się spotkanie w sprawie egzaminów na szkoleniu spe-
cjalistycznym w KPN, w którym uczestniczyli dyrektor KPN Andrzej Raj, 
kierownik kursu – Marek Dobrowolski, wykładowcy oraz prezes Koła 
Przewodników Sudeckich  Piotr Gryszel i wiceprezes Oddziału Andrzej 
Mateusiak.  
20.10. - została zmieniona siedziba jeleniogórskiego zarządu PTSM 
oraz LOP. Nowa mieści się w Piechowicach, przy ul. Świerczewskiego 
21 (zaplecze dawnego zakładu Karelma). Biuro czynne jest w dniach: 
poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 9.00-15.00. 
11.10. – otrzymaliśmy kompletną dokumentację na położenie rurocią-
gów wody i kanalizacji zamku Chojnik, sporządzoną przez inż. Jarosła-
wa Podolskiego z firmy Bioklar. Złożyliśmy do prezydenta Jeleniej Góry 
wniosek o pozwolenie na budowę, co zakończy proces przygotowania 
dokumentacji dla inwestycji, a pozostanie pozyskanie środków finanso-
wych. 
11.10. – ubezpieczyciel PTTK – Ergo Hestia odmówił zapłaty odszko-
dowania za wypadek na szlaku dla turystki, która wniosła roszczenia do 
naszego Oddziału.  
13.10. -  w obchodach 60-lecia Wrocławskiego Oddziału PTTK w Sobót-
ce uczestniczył wiceprezes Andrzej Mateusiak, który wręczył wrocław-
skim działaczom plakietę okolicznościową  o treści: „Z okazji 60-lecia 
Oddziału „Wrocławskiego” PTTK składamy Waszym działaczom, człon-
kom i pracownikom życzenia utrzymania roli „lidera” w PTTK-owskim 
środowisku wrocławskim, nowych i nowatorskich pomysłów w działalno-
ści programowej i gospodarczej, rozwoju ilościowego, jakościowego i 
finansowego Oddziału, rzeszy nowych, młodych i aktywnych członków i 
działaczy, dobrej współpracy z samorządami oraz docenienia Waszej 
roli w rozwoju i upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa, kolejnych lat 
działalności, która przyniesie Wam satysfakcję i zadowolenie”. W uro-
czystościach udział wzięli m. in. sekretarz Generalny ZG PTTK – Roman 
Bargieł i skarbnik ZG PTTK będący jednocześnie dyrektorem COTG i 
DW Kraków – Jerzy Kapłon.  

 
18.10. – wysłano do prezydenta Jeleniej Góry wniosek o zgodę na 
zmianę przebiegu szlaku zielonego w okolicy Wzgórza Krzywoustego w 
lasach komunalnych. Zaistniała konieczność zmiany przebiegu szlaku, 
poprzez likwidację przejścia przez tory kolejowe, w miejscu, gdzie przed 
laty był przejazd przez tory z zaporami, a obecnie przejazd nie istnieje, 
co mogłoby stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów. Nie czekając na 
zgodę poprowadzono zmianę przebiegu, jedyną możliwą i logiczną w tej 
sytuacji trasą,  w trosce o bezpieczeństwo turystów. 

 
19-20-21.10. – Oddział był gospodarzem XIII Ogólnopolskiego Zlotu 
Oddziałów i Kół Środowiskowych. Imprezę zorganizowano w ośrodku 
Leśny Zamek w Karpaczu. Udział  wzięło prawie 100 uczestników z 16 
Oddziałów z Polski, w tym Komisja Środowiskowa ZG PTTK, która przy 
okazji odbyła swoje posiedzenie wyjazdowe. Organizatorem i kierowni-
kiem Zlotu był Andrzej Mateusiak, a wicekomandorem Krzysztof Tęcza 

przy czynnej pomocy Marii Marcinkowskiej. W programie artystycznym 
wystąpił zespół folkowy „Szyszak” z Zachełmia. (www) 

 
20.10. – w uroczystych obchodach 60-lecia GOPR w Sudetach w tea-
trze jeleniogórskim brał udział sekretarz Oddziału – Zenon Kędziora, 
który wręczył GOPR-owcom okolicznościową plakietę w imieniu działa-
czy PTTK o treści: „Z okazji 60-lecia Ratownictwa Górskiego w Sude-
tach składamy ratownikom Karkonoskiej Grupy GOPR szczere życzenia 
zadowolenia z wykonywania szlachetnej, ale trudnej i niebezpiecznej 
misji ratowania turystów, podejmowania tylko trafnych decyzji w krytycz-
nych momentach, „bezrobocia” podczas dyżurów, ale ciężkich i wyczer-
pujących szkoleń, aby to one zostały w waszej pamięci, zamiast drama-
tycznych akcji”. 
22.10. – Oddział złożył ofertę na oznakowania ścieżki spacerowej Via-
Sacra w Karpaczu. Oferta została wybrana, termin wykonania prac - do 
30.11.2012.  
22.10. – pierwsze szkolenie przewodnickie z bloku ”lasy” w OE KPN 
prowadził dr inż. Jacek Ziętarski. Drugi wykład „Klęski w lasach a owa-
dy” prowadził dr inż. Andrzej Łabędzki – obaj z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. 
26.10. – w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród na XXI 
Ogólnopolskim Przeglądzie Książek Krajoznawczych i Turystycznych. 
Miało to miejsce podczas XXIII Targów Regionów i Produktów Tury-
stycznych TOUR SALON. W tej wyjątkowej uroczystości wziął udział 
Krzysztof Tęcza. Nagrodę odebrał Dyrektor Karkonoskiego Parku Naro-
dowego Andrzej Raj, za wydaną nakładem Parku pozycję „Atlas. Geo-
różnorodność i atrakcje geoturystyczne Karkonoskiego Parku Narodo-
wego i otuliny”. 
26.10. – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
odbyło się spotkanie z wiceprezes Funduszu – Bogumiłą Turzańską-
Chrobak. Ze strony Oddziału uczestniczyli: prezes Adam Rodziewicz i 
wiceprezes - Andrzej Mateusiak. Zapoznano panią prezes z planowaną 
inwestycją na Chojniku i potrzebami finansowymi. Pani prezes oświad-
czyła, że poprze wszelkie nasze starania o środki finansowe, a Fundusz 
może nas wspomóc kredytem w wysokości do 40 % wartości zadania i 
do 20 % dotacji. Pozostałe 40 % wartości zadania trzeba zdobyć z 
innych źródeł.    
26-27-28.10. – odbył się egzamin przewodnicki zorganizowany przez 
Urząd Marszałkowski. Do egzaminu przystąpiło 6 absolwentów naszych 
kursów. Jedna z tych osób egzaminu nie zdała.   
26-28.10. - odbył się we Wleniu 48. Dolnośląski Zlot Przodowników 
Turystyki Pieszej zorganizowany przez Oddział PTTK Ziemi Lwóweckiej. 
Z naszego oddziału pojechali m.in. Antonina Sobierajska, Krzysztof 
Tęcza i Wiktor Gumprecht.(www) 
29.10. – trzecie szkolenie  przewodnickie w bloku „lasy” w OE KOPN pt. 
„Restytucja jodły w KPN” prowadził  prof. dr hab. Władysław Barzdajn z 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Drugi wykład pt. „Ekosystemy 
leśne” przedstawił dr inż. Jacek Zientarski, a temat „szkodniki w drze-
wach” omówił  dr inż. Andrzej Łabędzki.  
08.11. – odbyło się zebranie Koła Przewodników Sudeckich. Ustalono 
termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego na dzień 14 stycznia 2013. 
Omawiano propozycję Andrzeja Jawora wydania monografii Tadeusza 
Stecia przez KPS, przy okazji 60-lecia Koła.  
10.11. – na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim odbyła się osta-
nie edycja nowej imprezy InO - Cztery Pory Roku "Jesień 2012", zorga-
nizowana i prowadzona przez prezesa Oddziału Adama Rodziewicza z 
udziałem 12 osób. 
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10.11. – specjalistyczną wycieczkę szkoleniową dla przewodników w 
bloku „lasy” prowadził dyrektor KPN Andrzej Raj. Powtórzeniową wy-
cieczkę w dniu 12 listopada prowadził Krzysztof Bisaga.   

 
11.11. – ostatnia wycieczka rowerowa z cyklu „Relaks z rowerem”. 
Podczas tegorocznej imprezy przeprowadzono 12 wycieczek rowero-
wych, w tym jedną wycieczkę wielodniową trwająca 7 dni, w dniach 12-
18. sierpnia, pod nazwą „Centralny Zlot Turystów Kolarzy  PTTK   Anto-
nin”, w którym udział wzięło ponad 450 osób, w tym 10 uczestników z 
naszej jeleniogórskiej grupy rowerowej, pokonując na rowerach około 
480 km. Wszystkie wycieczki prowadził Jan Jabłoński – członek zarządu 
Oddziału. Pierwszą wycieczkę,  otwierającą tegoroczny sezon rowerowy 
przeprowadziliśmy w dniu 15 kwietna 2012 r. na trasie Jelenia Góra - 
Janowice Wielkie – Jelenia Góra. Uczestniczyło  6 osób, pokonując 55 
km. A ostatnią zamykającą tegoroczną edycję w dniu 11 listopada na 
trasie Jelenia Góra - Karpniki - Jelenia Góra. Uczestniczyło 17 osób 
pokonując 48 km. Podsumowując: zorganizowaliśmy 12 wycieczek 
rowerowych z udziałem 159 rowerzystów, na trasie 1160 km, w więk-
szości w trudnym terenie o charakterze górskim. Terminy przeprowa-
dzonych wycieczek rowerowych z cyklu „Relaks z rowerem” w roku 
2012: 1. 15.04. - trasa: JG - Janowice Wielkie – JG: 55 km, 16 osób. 2. 
13.05. - trasa: JG - Bolków – JG: 80 km, 12 osób. 3. 10.06. - trasa: JG - 
Gruszków – JG: 55 km, 13 osób. 4. 17.06. - trasa: JG - Wleń – JG: 60 
km, 12 osób. 5. 22.07. – trasa: JG - Kopaniec – JG: 60 km, 13 osób. 6. 
05.08. - trasa: JG - Kolorowe Jeziorka – JG: 65 km, 7 osoby. 7. 26.08. - 
trasa: JG - Chatka Górzystów – JG: 70 km, 16 osób. 8. 16.09. - trasa: 
JG- Sokołowiec – JG: 65 km, 17 osób. 9. 07.10. - trasa: JG - Budniki – 
JG: 65 km, 7 osób. 10. 28.10. - trasa: JG - Borowice – JG: 60 km, 19 
osób. 11. 11.11. - trasa: JG - Karpniki – JG: 48 km, 17 osób. 12. 12-
18.08. - trasa siedmiodniowa: Antonin – okolice: 480 km, 10 osób. Ra-
zem w wszystkich wycieczkach tegorocznego cyklu Relaks z rowerem 
udział wzięło 159 uczestników pokonując łącznie 14.881 km. (oprac. JJ). 
12.11. – wiceprezes Oddziału Andrzej Mateusiak spotkał się we Wro-
cławiu z wicemarszałkiem Zarządu Województwa - Jerzym Łużniakiem 
w sprawie poszukiwania środków na współfinansowanie zadanie inwe-
stycyjnego na Chojniku. Niestety środków z programu RPO już nie ma, 
natomiast zasygnalizowano potrzebę organizacyjnego i finansowego 
włączenia się do zadania jeleniogórskiej, miejskiej spółki PWiK „Wod-
nik”.  
13.11. – spotkanie wiceprezesa Andrzeja Mateusiaka z prezesem 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” w sprawie włącze-
nia się „Wodnika” w zadanie na Chojniku.  
14.11. – odbyło się przeszkolenie 11 naszych przewodników w dziedzi-
nie obsługi urządzeń GPS i inwentaryzacji szlaków górskich w Sude-
tach. Szkolenie prowadził pracownik COTG Kraków – Tomasz Gołąbek. 
COTG wygrało przetarg na inwentaryzacje 2500 km szlaków sudeckich. 
Zleceniodawcą był Dolnośląski Urząd Marszałkowski.  
17.11. – w Wałbrzychu odbyło się Zebranie Porozumienia Oddziałów 
PTTK Województwa Dolnośląskiego. Omawiano kampanię sprawoz-
dawczo-wyborczą. Ustalono termin Wojewódzkiej Konferencji Sprawoz-
dawczo-Wyborczej na dzień 22 czerwca 2012 we Wrocławiu. Omawiano 
nowe zasady wyróżnień w PTTK, m. in.  Zasłużony Przewodnik, Brązo-
wa Odznaka Honorowa PTTK i Nauczyciel Kraju Ojczystego.    

 
17.11. – zakończenie sezonu nordic walking, czyli cyklu wycieczek „Z 
kijkami za pan brat”  organizowanego i prowadzonego przez Jana Ja-
błońskiego. Na 15 kilometrowej trasie spacerowało 14 osób z Łomnicy 
przez Koziniec do Jeleniej Góry. W bieżącym roku zorganizowano 10 
wycieczek z kijkami, w których uczestniczyło 57 osób na trasie 145 km, 
pokonując łącznie 1128 km.     
19-22.11. – została przeprowadzona kontrola prawidłowości rozliczenia i 
wydatkowania dotacji Powiatu Jeleniogórskiego na imprezach organi-
zowanych przez Oddział. Uwag nie stwierdzono.  
19.11. – biuro Oddziału odwiedził właściciel działki po byłej placówce 
Straży Granicznej na Przełęczy Okraj. Z mapy działki wynika, że szlaki 
górskie w okolicy Przełęczy Okraj przebiegają przez prywatną działkę. 
Właściciel domaga się jakiejś rekompensaty za korzystanie przez tury-
stów z jego własności.      
22.11. – w spotkaniu dyskusyjnym z cyklu Obserwatorium Karkonoskie 
organizowanym i prowadzonym przez Andrzeja Więckowskiego w BWA 
pt. „Jak zarabiać w górach” uczestniczyło spore grono naszych prze-
wodników.  
24.11. – w gościńcu, w willi Gerharda Hauptmanna w Jagniątkowie 
został zorganizowany przez Katarzynę i Jarka Pohoreckiego Bal Prze-
wodnicki, w którym wzięło udział prawie 30 przewodników.   

 
24-25.11. – w Przesiece odbył się Ogólnopolski Rajd Dzieci i Młodzieży 
"Rzepiórowe Andrzejki" zorganizowany i kierowany przez prezesa od-
działu Adama Rodziewicza z udziałem 38 osób. 
26.11. – w siedzibie PWiK „Wodnik” odbyło się robocze spotkanie w 
sprawie budowy rurociągów wody i ścieków na Chojniku. W spotkaniu 
uczestniczył  wiceprezes PWiK Wodnik – Mariola Lipska z pracownikami 
służb technicznych, a ze strony PTTK – inż. Jarosław Podolski – projek-
tant i wiceprezes Andrzej Mateusiak. Ze względu na bardzo skompliko-
waną sytuację formalno-prawną naszej inwestycji uzgodniono potrzebę 
spotkania w szerszej formule z udziałem prezydenta Jeleniej Góry i 
dyrektora KPN.  
28.11. – w jeleniogórskim ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta 
Marcina Zawiły z  wiceprezesem Andrzejem Mateusiakiem, który zrefe-
rował prezydentowi stan zaawansowania inwestycji na Chojniku i przed-
stawił trudności z pozyskaniem środków na tę inwestycję. Prezydent 
poparł konieczność spotkania miejskich specjalistów technicznych i 
finansowych w tej sprawie, wyznaczając spotkanie na dzień 30 listopa-
da. Spotkanie jednak nie doszło do skutku, z powodu pilnego wyjazdu 
prezesa PWiK Wojciecha Jastrzębskiego. Nowego terminu spotkania 
nie wyznaczono.     
29.11. – odebraliśmy pozwolenie na budowę inwestycji na Chojniku. 
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30.11. – zakończyliśmy znakowanie ścieżki spacerowej Via Sacra w 
Karpaczu. 
01.12. – w schronisku PTTK „Pod Łabskim Szczytem” odbyło się „bla-
chowanie” przewodników kursu 2009 -2011. Uczestniczyło 18 nowo 
upieczonych przewodników oraz 5 absolwentów, przed którymi jeszcze 
egzaminy przewodnickie. Podsumowując kurs 2009-2011: w zajęciach 
uczestniczyło do końca 52 kursantów; zaświadczenie o ukończeniu 
kursu otrzymało 47 osób, a w czterech edycjach egzaminów państwo-
wych uprawnienia przewodnika górskiego otrzymało 31osób, a więc 
59,6 % ogółu.     

 
02.12. – Wycieczką z Mysłakowic przez Czarne do Jeleniej Góry zakoń-
czono XLII Rajd na Raty im. Teofila Ligenzy vel Ozimka. Uroczyste 
podsumowanie imprezy miało miejsce w Klubie Nauczyciela przy ulicy 
Bankowej w Jeleniej Górze. W trakcie spotkania nagrody otrzymali 
najaktywniejsi turyści, odbył się także konkurs krajoznawczy obejmujący 
wiadomości ze wszystkich tegorocznych wycieczek. W konkursie zwy-
ciężyła Marlena Kędzior, drugie miejsce Maciej Cieślak, trzecie Danuta 
Skierś, czwarte Paweł Wojtczak. Rajd na Raty już od 42 lat organizowa-
ny jest przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” oraz redakcję „Nowin 
Jeleniogórskich”. Kierownikiem rajdu jest od 2002 roku Wiktor Gum-
precht, sekretarzem Maria Gumprecht. Impreza dofinansowana jest 
przez Miasto Jelenia Góra, Powiat Jeleniogórski, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. 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 od 26 lutego  
odbyły się 43 wycieczki. Trasy piesze o długości od 12 do 20 km prze-
biegały przez ciekawe tereny Dolnego Śląska (33 wycieczki – w tym 
dwudniowa wędrówka w Górach Sowich) oraz przygraniczne rejony 
Czech (9 wycieczek) i Niemiec (1 wycieczka). Kontynuowaliśmy rozpo-
częty w zeszłym roku cykl wycieczek pod hasłem „Śladem wież widoko-
wych” (5 wycieczek - wszystkie w Czechach). Dużym powodzeniem 
cieszyły się wyjazdy do Niemiec i Czech ( Ještěd – 65 osób, Tanvaldski 
Špičák – 56 osób, Ostritz – 47 osób), popularne były również marcowe i 
listopadowe wędrówki po Kotlinie Jeleniogórskiej z ogniskiem w trakcie 
śniadania (około 40 uczestników). W dniu 24 czerwca na wycieczkę na 
Górę Szybowcową poszliśmy wspólnie z turystami z Wałbrzyskiego 
Klubu Wędrowców, spotkania z wałbrzyszanami odbywają się już od 
kilku lat w trakcie każdego Rajdu na Raty. Wycieczki prowadzili: Wiktor 
Gumprecht (23), Krzysztof Tęcza (6), Paweł Idzik (4), Jarosław Zając 
(4), Robert Śliwa (3), Janusz Perz (2), Jerzy Chmielecki (1). Ogółem w 
rajdzie wzięło udział 1304 turystów, co daje średnią ponad 30  osób na 
jedną wycieczkę. Niektórzy wędrowali wielokrotnie, na wszystkich 43 
wycieczkach był Jarosław Kapczyński, kolejni to Jerzy Murak (36 wycie-

czek), Władysław Salamonowicz (32),Bogusław Stępniak (32), Paweł 
Wojtczak (32). Uzupełnieniem wędrówek pieszych były wycieczki auto-
karowe, w tym roku było ich pięć: 4  jednodniowe w Czechach i pięcio-
dniowa do Trójmiasta. XLIII Rajd na Raty rozpocznie się tradycyjnie w 
ostatnią niedzielę lutego (24.02.2013 ), a zakończy się w pierwszą 
niedzielę grudnia (01.12.2013 ),odbędą się 44 wycieczki piesze. Na 
początku sierpnia planowana jest  sześciodniowa wycieczka autokarowa 
po terenie województw świętokrzyskiego i lubelskiego. (oprac. 
WG).(www)   
02.12. – odbyła się ostatnia, ponadplanowa wycieczka z cyklu „Spacery 
krajoznawcze”. Była to już III edycja  tej imprezy. Ogółem zorganizowa-
no sześć wycieczek. Podczas pierwszego spaceru, w dniu 21 kwietnia, 
zwiedzono muzeum komunikacji przy zakładach MZK, poznano Kopki, 
odszukano starą skocznię narciarską oraz dotarto do skał  Ejsmonta i 
Surałło. W trakcie drugiego spaceru (26 maja) dotarto do Cesarskiego 
Dębu, Cudownego Źródła, Perły Zachodu, Tafalgaru, Helikonu. Jednak 
najważniejszym było dokonanie pierwszego historycznego wejścia 
grupowego na Wieżę Baszty Zamkowej po remoncie. Podczas trzeciego 
spaceru (16 czerwca) dotarliśmy do skałek Mnich i Mniszka oraz na 
Strzelecką Górę, gdzie obejrzeliśmy wieżę widokową. Czwarty spacer 
(14 lipca) pozwolił uczestniczącym w nim turystom poznać pałac Pauli-
num, Wzgórze Kościuszki i zobaczyć jak wygląda Muzeum Karkonoskie 
po rozbudowie. Piąty spacer (4 sierpnia) poprowadził wszystkich w 
Karkonosze. Dotarliśmy do chatki AKT na Bażynowych Skałach, gdzie 
odpoczęliśmy przy ognisku. Mimo, iż spacery organizowane są w soboty 
to ostatni z nich odbył się w niedzielę 2 grudnia. Uczyniono tak by wszy-
scy uczestnicy zarówno Spacerów jak i Rajdu na Raty mogli spotkać się 
podczas wspólnego zakończenia sezonu turystycznego. Wszystkie 
spacery prowadzone były przez Krzysztofa Tęczę.(KT) 

 
(Fot. K. Tecza) 

05.12. - spotkanie z okazji 100. rocznicy urodzin śp. Teofila Ligenzy vel 
Ozimka oraz specjalna wycieczka zorganizowana przez Wiktora Gum-
prechta. Były wspomnienia nad grobem i przy ognisku. (KT). (www) 
07.12. – w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki z o.o. Sudeckie Hotele i 
Schroniska PTTK brał udział wiceprezes Andrzej Mateusiak. Omawiano 
plan remontów i inwestycji na rok 2013 w schroniskach sudeckich. 
Planuje się wydatki wynoszące ponad 1,5 mln złotych, m.in. II etap 
remontu schroniska PTTK „Na Hali Szrenickiej”, dokończenie remontu 
„Szwajcarki”, II etap remontu „Na Śnieżniku” oraz nową kotłownię gazo-
wą w DT „Szczawno Zdrój”. 
08.12. – w uroczystej sesji Rady Miasta Kowar poświęconej górnictwu 
oraz inauguracji obchodów 500-lecia uzyskania praw miejskich uczest-
niczył wiceprezes Andrzej Mateusiak.  
08.12. – w podziemiach trasy turystycznej Kopalnie Kowarskie  - prowa-
dzonej przez Sławomira Adamskiego na tradycyjnej „Barbórce” bawiło 
się ponad 30 naszych przewodników. 
09.12. – pierwsza wycieczka dla wszystkich chętnych z nowego cyklu 
„Wycieczka narciarska z przewodnikiem” prowadzona przez przewodni-
ka sudeckiego Janusza Perza. Zapoznawcza wycieczka odbyła się na 
łatwej  trasie z Jakuszyc do schroniska Orla. Udział wzięło 4 osoby.  
10.12. – szkolenie przewodnickie „Zwyczaje bożonarodzeniowe w cze-
skich zachodnich Karkonoszach” prowadził dyrektor muzeum KRNaP z 
Jlemnic. Inicjatorką i tłumaczką szkolenia była Helena Jankowska. 
Szkolenie odbyło się w JCK „Relaks”. 
11.12. – w Klubie Nauczyciela odbyło się Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-wyborcze Koła PTTK nr 30. Prezesem została Antonina Sobieraj-
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ska, wiceprezesem Maria Goraczewska, a sekretarzem Eleonora Dzie-
dzio. 
11.12. – w Siedlęcinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
wyborcze kola nr 5 „Łapiguz”. Prezesem wybrano Adama Rodziewicza, 
wiceprezesem Radosława Onyszkiewicza, a członkiem zarządu został 
Janusz Desput. 

 
(Fot. K. Tecza) 

12.12. – w kawiarni ODK „Zabobrze” odbyło się rozszerzone zebranie 
Zarządu Oddziału tzw. opłatkowe. Wręczono odznaczenia „Honorowy 
Przodownik Turystyki Narciarskiej”  dla: Wandy Oryszczak, Mieczysława  
Bogdaszewskiego i Jana Jabłońskiego. Odznaki 25 lat w PTTK otrzyma-
li: Wanda Oryszczak i Ewa Parfianowicz, zaś nagrody książkowe za 
czynną działalność otrzymali: Antonina Sobierajska, Wanda Oryszczak, 
Ewa Parfianowicz, Wiktor Gumprecht, Jan Jabłoński, Krzysztof Tęcza, 
Jan Tyczyński, Zdzisław Orlik. Podsumowano rok, uchwalono przedłu-
żenie o jeden miesiąc - do 30 stycznia kampanii sprawozdawczo-
wyborczej w Kołach, przedstawiono kalendarium Oddziału za bieżący 

rok, zaprezentowano plan imprez na rok 2013 oraz podzielono się opłat-
kiem. W zebraniu uczestniczyło 22 osoby. 
26.12. – zmarł Edward Przybylski (ur. 16.10.1939), działacz i przewod-
nik sudecki naszego Oddziału (uprawnienia z 1977). Po śmierci Mieczy-
sława Holza, przez 2 lata  prowadził na zmianę z innym przewodnikiem 
wycieczki „W niedziele nie ma nas w domu”. Przez długie lata aktywny 
członek Koła Grodzkiego. Weryfikator Odznak Turystyki Pieszej PTTK.  

 
 

*** 
W roku 2012 Oddział uzyskał następujące dotacje na przedsięwzięcia 
non-profit: 
- Urząd Marszałkowski – 26.900 zł (  w tym na szlaki – 9.400 zł), 
- ZG PTTK – 10.000 zł (w tym na szlaki 3.000 zł), 
- Powiat Jeleniogórski – 8.500 zł, 
- Miasto Jelenia Góra – 7.000 zł.  
 
 

 
 

 

Opracowanie i foto: Andrzej Mateusiak. Teksty: AR – Adam Rodziewicz, GW – 
Wiktor Gumprecht, KT – Krzysztof Tęcza, wszystkie pozostałe -  Andrzej 
Mateusiak  

 


