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DONIESIENIA Z ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. 
W dniach 05 - 07 września 1997 r. W Lublinie odbył się XIV Walny Zjazd PTTK przynoszący 
nowe Władze Naczelne Towarzystwa i nowy Statut.  
Zjazd powitał Prezydent miasta Lublina a pani Minister Barbara Labuda odczytała list od Pana 
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Natomiast Przewodniczący Zjazdu prof. dr. hab. 
Janusz Zdebski odczytał list od Pana Premiera Włodzimierza Cimoszewicza. 
Pani Minister Barbara Labuda wręczyła odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom, nato-
miast Prezes UKFiT Stefan Paszczyk wręczył odznaki Działacza Kultury Fizycznej. Między in-
nymi tą odznaką został uhonorowany p. Andrzej Strycharczyk Prezes ZO „Sudety Zachodnie”. 
Wręczono poza tym medale „Za Pomoc i Współpracę”, odznaki Członka Honorowego PTTK, 
„Orlego Lotu”(młodzież). Do godności Członka Honorowego PTTK Walny Zjazd powołał wśród 
wielu innych kol. Teofila Ligenzę vel Ozimka z Jeleniej Góry. Członkiem Honorowym jest od 
dawna kol. Mieczysław Holz. Do tej chwili godnością tą uhonorowano 87 PTTK               
znego Opiekuna Zabytków (SOZ) dokonują wspólnie K.O. nad Zabytkami Oddziału PTTK (jeżeli 
jej nie ma Prezydium Zarządu Oddziału) z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, czyniąc wy-
magane wpisy do legitymacji SOZ i przydzielając bezpośredni obiekt pod opiekę. Przedłużeń le-
gitymacji dokonuje Oddziałowa Komisja Opieki nad Zabytkami lub Zarząd Oddziału. Wskazane 
jest aby Społeczni Opiekunowie ukończyli kurs podstawowy SOZ. 
Instruktorów Społecznej Opieki nad Zabytkami mianuje wyłącznie Komisja Opieki nad Zabytkami 
Zarządu Głównego PTTK. Mianowanie odbywa się na wniosek Oddziałowych Komisji Opieki nad 
Zabytkami. 
____________________________________________________________________  _ 
INFORMACJE Z KOŁA „GRODZKIEGO” 
Dnia 15 listopada 1997 odbyło się zakończenie sezonu turystycznego przez członków koła 
„Grodzkie” nr. 4. Z uwagi na remont schroniska PTSM Michałowice zakończenie odbyło się w 
DW „Zacisze”. Wspólną kolację poprzedziła wędrówka na trasie : Szklarska Poręba Górna - 
Zakręt Śmierci - Szklarska Poręba Dolna - Wodospad Szklarki - Michałowice. A następnego dnia 
przeszliśmy trasę : Michałowice - Grzybowiec -Cicha Dolina - Piechowice.  
W czasie zakończenia złożyli podsumowanie z sezonu turystycznego prezes koła i skarbnik. Jak 
wynika z podsumowania na rok bieżący Koło planowało 41 wycieczek z tego 6 rowerowych i 
jedna wycieczka dwudniowa. W rzeczywistości odbyło się wycieczek pieszych 48, rowerowych 6. 
W wycieczkach pieszych jedna dwudniowa i jedna trzydniowa. Z wycieczek rowerowych nie od-
była się planowana wycieczka dwudniowa. Brak chętnych.  
Jeżeli chodzi o uczestników, to wyniki są bardzo zachęcające, świadczące o tym, że społeczeń-
stwo akceptuje wysiłki zarządu koła i rozumie, że o zdrowie i sprawność fizyczną trzeba walczyć, 
że nie przychodzi to samo. W wycieczkach pieszych wzięło udział 345 osób a w rowerowych 52 -  
ogółem 397 osób. Martwi jedno, tak mało było ludzi młodych : 12 osób. 
Plan koła na rok przyszły (1998) podamy w następnym numerze (2/5), który ukaże się około po-
łowy marca. 
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DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA 
W roku 1998 członkowie Zarządu Koła będą pełnili dyżury od miesiąca lutego do listopada włącz-
nie, w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca, w godzinach od 15.20 do 16.20 w biurze Zarządu 
Oddziału ul.1-go Maja nr 86 (nad piwiarnią „Tawerna”), tel. 75 23 627. Zapraszamy: składki 
członkowskie, zapisy, uzgodnienia, wyjaśnienia, propozycje. W miesiącach grudniu 97 i styczniu 
98 dyżurów nie będzie. Zarząd przypomina, że składki członkowskie na rok 1998 na razie 
pozostają niezmienione. 
INFORMACJA FINANSOWA  
Zarząd Koła w imieniu członków wziął udział w pomocy dla powodzian i wpłacił na ich konto 
kwotę 50 zł, z tego 25 zł z kasy koła a drugie 25 zł ze składki członków zarządu. 
__________________                                                  
INFORMACJE Z TRASY 
Dnia 11. XI. 1997 r. przeszliśmy trasą Janowice Wielkie - Dolina Janówki - Wołek - Skalnik i po-
wrót Skalnik - Wołek - Zamek Bolczów - Janowice Wielkie. Trasa dobrze oznakowana ale tablice 
kierunkowo - informacyjne, mimo że nowe, wprowadzają w błąd. Rozdroże pod Bielcem - nowy 
słup i nowe tablice, cóż z tego kiedy mylne. Tablica do koloru żółtego „Schr. Czartak - 0.45 h” 
czyli około 27 min. Druga do koloru niebieskiego „E3  Schr. Czartak - 1i 3/4 h”. Też nie prawda, 
kolor niebieski prowadzi na Skalnik i dalej do Pisarzowic, Kamiennej Góry. Owszem przez Skal-
nik można iść do Czartaka ale kolorem zielonym i trwa to około 1/2 h ze Skalnika. Nie ma w 
ogóle kierunku i czasu przejścia na Skalnik, aż dziw bierze, Oddział Kamienna Góra to bardzo 
dobre znakowanie szlaków, i taka gafa._________________________________ _________  _  
ZAUROCZENI TURYSTYKĄ I KRAJOZNAWSTWEM  
Koleżanka Halina Cicha : 
w PTTK jest od roku 1981, członek koła nr.4 „Grodzkie”, w zarządzie koła od czterech kadencji. 
Jako sekretarz koła i V-ce prezes. Jest członkiem Komisji Opieki nad Zabytkami od roku 1996. 
Odznaczona dyplomem uznania przez ZO i ZG PTTK oraz Honorową Odznaką PTTK w stopniu 
srebrnym. 

- Skąd te ciągotki do turystyki ? 
- Urodziłam się i wychowałam na kielecczyźnie. Krainie 
ukochanej i często opisywanej przez  
Żeromskiego. Cóż więc dziwnego, że ta kraina przy-
wiązała i urzekła jej mieszkańców. Ponieważ zmuszona 
byłam „wywędrować” z Gór Świętokrzyskich, szukałam 
drugiej, która byłaby równie piękna i pozwalała zgubić 
tęsknotę. Znalazłam, była to Ziemia Dolnośląska. 
- No ale turystyka ? 
- Tak właśnie. Piękno trzeba oglądać ze wszystkich 
stron. I ja zaczęłam oglądać Pogórze, Kaczawy, Kar-
konosze, Izery ze wszystkich stron. A tam z gór oglą-
dałam przepiękne kotliny śródgórskie, poprzecinane 
wstęgami rzek, zarzucone pudełkami domów. Jednego 
tylko mi brak było - kieleckich warkoczy uprawnych pól. 
 
Na zdjęciu kol. Halina Cicha. 
 

 
Początkowo wędrówki te odbywałam z kilkuletnim synem, aż pewnego razu przeczytałam w Gaze-
cie Robotniczej, że p. Holz prowadzi taką to a taką wycieczkę, spotkanie na przystanku MPK. 
Poszłam. Widzę grupkę ludzi i nad nimi górujący wzrostem mężczyzna. Przyłączyłam się. I tak 
zaczęła się już ścisła współpraca z PTTK.         Str 2 



 
- I od razu nastąpił „ślub” z kołem „Grodzkie” ? 
- Nie. Upłynęło trochę czasu. Podziwiałam i uczyłam się. Kiedy poczułam, że moja wiedza o całym 
tym rejonie jest na tyle mocna, że nie przyniosę wstydu, zgodziłam się na pracę w zarządzie koła. 
Byłam sekretarzem koła. Dużo dodatkowej pracy, bo kiedyś koło miało ponad trzystu członków. 
Ale równocześnie poznawałam sprawy organizacyjne koła. Ponadto brałam udział w wycieczkach i 
już zaczynałam prowadzić. Teraz prowadzę wycieczki, ewidencję członków, dokonuję 
powiadomień o wycieczkach, rajdach turystycznych, utrzymuję kontakt, jeżeli jest to możliwe z MT 
(dawna GR), zamawiam noclegi, powielam kwartalnik „Biuletyn” w czym pomaga mi syn Piotr też 
turysta. Praca jest łatwiejsza, bo w sprawy koła wciąga się również kol. A. Kowalski i dużo prac 
wykonujemy razem. A już cały zarząd ma za zadanie spełnianie czynności listonoszy. Po prostu 
brak pieniędzy na znaczki pocztowe i trzeba korespondencję roznosić. Zresztą papier na „Biuletyn” 
też kupujemy za swoje pieniądze. 
- Jak pani widzi przyszłość koła, przyszłość PTTK ? 
- Koło już swój kryzys przeżyło. Nic nie wskazuje na to by mogło ulec likwidacji. Raczej przeciwnie, 
zwolna ale przybywa nam członków i to bardzo wartościowych, chociażby kol. Kowalski. A 
„Biuletyn” to też dowód prężności i rozwoju. Inna sprawa to ludzie młodzi ale my jako koło tego nie 
rozwiążemy. Tu musi działać Zarząd Oddziału, tylko od nich zależy, czy młodzi włączą się do 
PTTK.  
- Dziękuję za rozmowę. 
 
Rozmawiał Z. Raczek___________________________________________________________  
 
INFORMACJE OGÓLNE 
PKP wprowadziło przejazdy dla seniorów powyżej 60 lat, z ulgą 50 % w dowolnych klasach, po-
ciągach i relacjach po wykupieniu legitymacji seniora (obecnie 40 zł). Legitymacja musi posiadać. 
fotografię i jest ważna 1 rok od daty wykupienia. 
_______________________________________         
 
 
 

Dla wszystkich Członków PTTK  
i innych uczestników naszych wycieczek 

 składamy życzenia 
 Zdrowych i Wesołych Świąt, 

 Wielu Kilometrów i Wrażeń 
 na Szlakach Turystycznych  

oraz Zdrowia w Nowym Roku 
 

Zarząd Koła 
 
 

_____________________________________________________________________________  
REDAGUJE KOŁO PTTK NR.4 „GRODZKIE” JELENIA GÓRA UL.1-GO MAJA 88(SIEDZIBA Z.O.PTTK)    
OPRACOWANIE : Z.RACZEK,H.CICHA, A.KOWALSKI     _____     ________________     
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