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ODDZIAŁ „SUDETY ZACHODNIE”
Dnia 2 marca 1999 roku odszedł od nas wspaniały Kolega, Przewodnik, Nauczyciel,
Honorowy Członek PTTK Mieczysław Holz. Człowiek któremu wiele pokoleń turystów
zawdzięcza swe pierwsze kroki na górskich szlakach. Postać wysoka, górująca nad
wszystkimi, nadająca swoistej kolorystyki snującym się po ścieżkach grupom wycieczkowym –
pozostanie już tylko w naszej pamięci. Utraciliśmy wspaniałego nauczyciela i znawcę górskich
tajemnic.

Cześć jego pamięci.

WERYFIKACJA KSIĄŻECZEK GOT.
Weryfikację książeczek GOT po kol. M. Holzu przejął kol. J. Łokaj, w-ce prezes zarządu oddziału.
Książeczki składać jak poprzednio w biurze oddziału w terminach ustalonych regulaminem.
STATUT ODDZIAŁU.
Dnia 20 lutego 1999 roku w kawiarni Domu Kultury Zabobrze odbyło się drugie czytanie projektu
Statutu Oddziału. Czytanie i głosowanie nad poprawkami prowadził kol. Jabłoński. Prowadzenie
całości, dyskusji i głosowania można określić jednym słowem – eleganckie. Pierwszy raz od wielu,
wielu lat, spotkałem się z zebraniem (w tym oddziale) odpowiadającym zasadom przyzwoitości i
demokracji. Nawet uczestnicy mający odmienne zdania, w czasie głosowania, godzili się z opinią
większości. Szacunek dla prowadzącego.
KALENDARZ IMPREZ TURYSTYCZNYCH
Oddział „Sudety Zachodnie” wydał Kalendarz Imprez Turystycznych PTTK 1999. W związku z tym,
że nakład jest ograniczony - podajemy imprezy , które nie znalazły się w poprzednim „Biuletynie”.
Data
Impreza
Miejsce (trasa)
Organizator
11-13.06.99 III Rowerowy Rajd
Jelenia Góra – Jakuszyce – Rudawy
PTTK Oddział Wojskowy
Górski
Janowickie
przy CSR Jelenia Góra
12.06.99 Wycieczka piesza
Przesieka - Szwedzkie Skały –
Komisja Opieki nad
Borowice – Sosnówka G.
Zabytkami
17.06.99 „Relaks z rowerem”
Jelenia Góra – Jez. Pilchowickie –
Komisja Turystyki
Jelenia Góra
Kolarskiej
03.07.99 Wycieczka piesza
Kłodzko – starówka
Komisja Opieki nad
Zabytkami
24-25.07.99 Rajd Górski Pieszy
Góry i Pogórze Wałbrzyskie
Koło nr 2 „Torfowisko”

14.08.99

Wycieczka piesza

Leśna – przejście do Czech (potrzebny
paszport)
Rynek jeleniogórski , Chojnik

10-12.09.99 Rycerski Turniej
Kuszniczy o Złoty Bełt
Chojnika
11.09.99 Wycieczka piesza
Ściegny – miasteczko Country –
Kowary
11.09.99 „Relaks z rowerem”
Jelenia Góra – Zamek Czocha – Jelenia
Góra
19.09.99 XXIV Rodzinna
Schronisko PTTK „Samotnia”
Eskapada
24-26.09.99 Rowerowy Rajd
Kotlina Jeleniogórska (noclegi w
Młodzieży Szkolnej
Miłkowie)
2-3.10.99 Rajd Górski Pieszy
Góry Izerskie i Karkonosze
9.10.99
„Relaks z rowerem”
Jelenia Góra – Zamek Bolków – Jelenia
Góra
9.10.99
Wycieczka piesza
Mysłów – Diablak – Marciszów

Komisja Opieki nad
Zabytkami
Bractwo Rycerskie Zamku
Chojnik
Komisja Opieki nad
Zabytkami
Komisja Turystyki
Kolarskiej
O/ „Sudety Zachodnie”

Komisja Turystyki
Kolarskiej
Koło nr 2 „Torfowisko”
Komisja Turystyki
Kolarskiej
Komisja Opieki nad
Zabytkami
23.10.99 „Relaks z rowerem”
Jelenia Góra – Doliną Bobru na Zamek Komisja Turystyki
we Wleniu
Kolarskiej
6.11.99
Wycieczka piesza
Szklarska Poręba – Wodospad Szklarki Komisja Opieki nad
Zabytkami
6-7.11.99 Rajd rowerowy
Kotlina Jeleniogórska (noclegi w
Komisja Turystyki
„Pożegnanie Jesieni”
Miłkowie)
Kolarskiej
4.12.99
Wycieczka piesza
Karpacz – schronisko „Samotnia”
Komisja Opieki nad
Zabytkami
ODDZIAŁ „POGÓRZE IZERSKIE” ZAPRASZA
W dniach 2 – 6 czerwca 1999 roku rusza XXXV Ogólnopolski Rajd Górski „Lubańska Wiosna ‘99”.
Trasy 2, 3, 4, 5 i 6 dniowe (odpłatność odpowiednio: 23, 36, 48, 59, 68 zł) oraz indywidualnie jedno i
wielodniowe (8 zł) prowadzą przez Karkonosze i Góry Izerskie po stronie polskiej i czeskiej. Zapisy i
wpłaty do 15.05.99 przyjmuje Oddział PTTK 59-800 Lubań ul. Bracka 12 tel.(075)722-2507.
Natomiast od 6 do 10 października 1999 roku odbędzie się XXIX Ogólnopolski Rajd Górski
„Lubańska Jesień ‘99”. Przebieg tras: Rudawy Janowickie, Kotlina Jeleniogórska, Karkonosze Polskie i Czeskie, Góry Izerskie. Zakończenie w Szklarskiej Porębie. Szczegółowych informacji można
zasięgnąć w lubańskim oddziale PTTK (adres i telefon jak wyżej).
Od 15 marca trwa XXII Indywidualny Rajd Górski (zakończenie 15.12.99). Impreza organizowana
także przez Oddział w Lubaniu ma charakter indywidualny, korespondencyjny i obejmuje wszystkie
grupy górskie w Polsce. Osobą odpowiedzialną jest znany wszystkim kol. Antoni Litwin.

KOŁO „GRODZKIE”

WYBORY
Dnia 11 lutego 1999 r. w Schronisku Młodzieżowym „Bartek” odbyło się zebranie sprawozdawczo –
wyborcze koła. Na 41 członków na zebranie przybyło tylko 18 osób. Świadczy to jak nędzne jest
poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności, u naszych ludków. Trochę wstyd.
Niemniej wybory się odbyły. Stary zarząd uzyskał absolutorium, nowy zobowiązał się pracować lepiej, intensywniej. Do nowego zarządu wybrano: kol. Halina Cicha prezes, kol. Wacław Kowalski w.
prezes, kol. Andrzej Kowalski sekretarz, kol. Stanisław Ciećko skarbnik, kol. Edward Przybylski
członek.
Wybranym Członkom Zarządu Koła gratulujemy wyboru i życzymy wielu udanych przedsięwzięć
turystyczno – krajoznawczych.
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IMPREZY W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH
Przyspieszyliśmy wydanie Biuletynu (za III kwartał) chcąc przypomnieć Koleżeństwu o niektórych,
naszym zdaniem, bardzo ciekawych imprezach.
CZERWIEC
W dniach 3 – 5 (3 dni) Kłodzko – Złoty Stok – Kamieniec Ząbkowicki. Z Kłodzka przejazd PKS na
Przełęcz Kłodzką (koszt 1,60 do 2,00 zł) dalej pieszo do Złotego Stoku, przez Kłodzki Wąwóz, i tu
nocleg (już zarezerwowane). Następnego dnia zwiedzanie sztolni – muzeum (ok. 1,5 godz.) i przejście do Paczkowa. Zwiedzanie Paczkowa i nocleg w pensjonacie (już zarezerwowano). Trzeciego
dnia przejście do Kamieńca Ząbkowickiego – zwiedzanie zamku neogotyckiego (gotyk angielski),
kościoła przyklasztornego. Każdego dnia przejście w granicach 15 km. W związku ze zmianą rozkładu jazdy powrót do Jeleniej Góry o godz. 20.22.
SIERPIEŃ
Druga impreza to rajd rowerowy na trasie : Jelenia Góra – Legnickie Pole – Lubiąż – Chojnów –
Bolesławiec – Kliczków – Nowogrodziec – Lwówek Śląski – Jelenia Góra. Ogółem około 280 km.
Trasa może być zmieniona, noclegi zależnie od kondycji uczestników – przewiduje się 5 dni od 11
do 15 sierpnia (włącznie). Namioty i sprawne rowery obowiązkowe. Typy rowerów obojętne. Szybkość jazdy dostosowana do możliwości uczestników.
WRZESIEŃ
18 – 19 , dwa dni to Ślęża. Sobótka – Kurhany – Rez. Archeologiczny – Ślęża – Tąpadło –
Sulistrowiczki – Sobótka. Nocleg na Ślęży. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie, do dnia 1.09.1999
roku u kol. H. Cichej z uwagi na rezerwację noclegów.
Jeszcze jedna impreza organizowana przez Oddział w Białymstoku. W dniach 3 – 18 lipca
Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy (OWRP). Wpłacenie należności do dnia 30 maja
1999 r. Informacje u kol. Cichej i Kowalskiego.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
Wielu członków ma już ponad 25 letni staż w PTTK i przysługuje im odznaka oraz legitymacja
(zniżka) ale nie zgłaszają tego faktu do zarządu koła, dokumentując legitymacją. Jeżeli są takie
przypadki proszę zgłaszać się do kol. H. Cichej lub kol. A. Kowalskiego.

ROZMAITOŚCI

NOWY REGULAMIN GOT !
Na łamach miesięcznika „Na Szlaku” (nr 2/99) Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK opublikowała
nowy, znacznie uproszczony regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, uchwalony 9 stycznia
a obowiązujący od 1 lutego 1999 r. Oto zasadnicze zmiany, wypunktowane przez p. Marka Staffę w
komentarzu do Regulaminu (przedruk także z „NS” 2/99):
♦ przywrócono możliwość zdobywania odznaki "Za wytrwałość" posiadaczom małej złotej, czego dopominali się głównie turyści nieco zaawansowani wiekowo;
♦ wprowadzono zasadę dowolnie długiego okresu zdobywania poszczególnych stopni GOT, co z kolei było postulowane przez osoby, które ze względów finansowych lub zdrowotnych nie mogą sobie pozwolić na częste lub dłuższe
wyprawy górskie;
♦ pozostawiono na niezmienionym poziomie wymagania punktowe, ale obniżono dolną granicę wieku zdobywców do
8 lat, ograniczając jednak możliwości zdobycia GOT tylko do popularnej i małej brązowej, i to osobno, po jednym stopniu w każdym roku w grupie wiekowej 8-10 lat. Zmiana ta jest w pewnym stopniu legalizacją powszechnej praktyki stosowanej przez terenowe referaty weryfikacyjne.
♦ zasadniczą zmianą jest danie możliwości zaliczania nadwyżki zdobytych punktów na wyższy stopień odznaki, ale z
ograniczeniem do 50% normy. Było to wielokrotnie podnoszone, głównie przez środowiska bardziej odległe od gór i
kręgi młodzieży;
♦ uporządkowano wątpliwości wynikające przy zdobywaniu odznaki "Za wytrwałość": można ją zdobyć tylko raz,
chyba że zdobywca powtórzy cały cykl, poczynając od popularnej do małej lub dużej złotej. Nie można natomiast po
zdobyciu małej złotej uzyskać "Za wytrwałość", dorobić trzy stopnie GOT dużej i jeszcze raz "Za wytrwałość", albo powtarzać samą odznakę "Za wytrwałość", nawet weryfikując przy okazji kolejne, coraz wyższe stopnie GOT
♦ usunięto z Regulaminu podział na grupy górskie i związane z tym ograniczenia czy wymogi uzyskania określonego
procentu punktów w 2 czy 3 grupach górskich. Nie ma ograniczeń lub nakazu zdobywania punktów na niektóre stopnie
w Tatrach, nie ma wreszcie uściślonego sezonu zdobywania Odznaki i kilku innych zapisów.
♦ Nowy Wykaz tras punktowanych do GOT PTTK wydany zostanie w formie swoistego atlasu, złożonego ze schematycznych mapek poszczególnych grup górskich, na których naniesione będą wszystkie punkty węzłowe (oznaczone
liczbami) i punkty wyjściowe (opisane nazwami) oraz połączenia między nimi. Nad liniami łączącymi zapisana będzie
punktacja w postaci np.: <4/8>, co oznacza, że idąc w kierunku punktu leżącego na lewo uzyskamy 4 punkty, a w prawo
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8. Schematyczny układ tras pozwoli na łatwą orientację i planowanie przejść, zarówno w obrębie grupy jak i na granicy,
ponieważ tam z kolei strzałki pokażą, z których punktów są wypunktowane trasy w grupy sąsiednie. Dodatkową
orientację ułatwi kolor przypisany danej grupie, sygnalizowany specjalnym indeksem na marginesach stron oraz na
granicach każdej grupy górskiej. Dla pełnej orientacji na sąsiedniej stronie zamieszczony będzie kompletny wykaz nazw
punktów węzłowych na prezentowanej mapce. Łatwiejsze będzie rozpisywanie tras w Książeczce GOT PTTK, w której
zniknie jedna rubryka: Nr wg reg. GOT (była to kolumna 3 w dotychczasowych wydaniach). W tym układzie stanie się
niepotrzebna.

Do chwili kiedy na razie nieosiągalny, nowy Regulamin GOT i Wykaz tras punktowanych do GOT PTTK
znajdzie się w sprzedaży w oddziałach można jeszcze liczyć wycieczki i zapisywać je do książeczek według
starego systemu.
AJK
SPROSTOWANIA
W Biuletynie nr 5/8, w rozmaitościach umieściłem opis trasy pierwszej naszej wycieczki (Goduszyn
– Rybnica – Siedlęcin – Jelenia Góra) nie podpisując tego tekstu – choć trochę poniewczasie,
czynię to teraz.
Do tegoż tekstu wkradły się także dwa błędy :
zdanie „Pseudominister przybywa o oznaczonej porze czy też Łużyc czy innych ośrodków heretyckich .” winno brzmieć : „Pseudominister przybywa o oznaczonej porze czy to z Łużyc czy innych
ośrodków heretyckich .”
Drugi błąd dotyczy datowania domniemanej obecności Beginek na zamku w Rybnicy : „Według jednych podań miała tu znajdować się w IV wieku siedziba sekty beginek,” – chochlik (Duch gór?)
„zjadł”, bagatela, jedno tysiąclecie – chodzi tu oczywiście o XIV wiek.
Za powyższe błędy przepraszam, dziękuję także kol. Z. Raczkowi, który jako wnikliwy czytelnik je
wychwycił.
Andrzej Kowalski (AJK)
Także w poprzednim Biuletynie zamieściliśmy informacje o tegorocznych wysokościach składek, (24
i 12 zł). Jak się okazało kwoty te były jeszcze w trakcie ustaleń i ostateczna ich wysokość wynosi:
18 zł normalna i 9 zł ulgowa za rok 1999.

„Duch gór” wg J. Sykulskiego „Cieplice Śląskie” 1946
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