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Wstep

Powstanie i dziala1noscKola i Oddzialu PTTK "Celwiskoza", jest scisle
zwiazana z historia macierzystych Zakladów Chemicznych. Juz w 1945 roku,
przedstawiciele polskiego przemyslu wlókienniczego przejmowali i zabezpiecza-
li, zrujnowane budynki i urzadzenia b. niemieckiej fabryki "Schlesische Zellwol-
le" w Jeleniej Górze. W latach nastepnych, w pionierskich warunkach prowadzo-
no badania technologiczne i póltechniczne, w celu uzyskania nieznanego dotad
wlókna poliamidowego - stilonu.Doswiadczeniate, stanowilypodstawezbudo-
wania wielkiej fabryki wlókna stilonowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Jednoczesnie przystapiono do projektowania i budowy w Jeleniej Górze,
fabryki wlókien sztucznych celulozowych. Po pieciu latach budowy, z dniem
l kwietnia 1953 roku powstalo przedsiebiorstwo -Jeleniogórskie Zaklady Celu-
lozy i Wlókien Sztucznych "Celwiskoza". Zaklady powstaly jako jedna z wiek-
szych i wazniejszych budów w kraju. W okresie uruchamiania produkcji zaloga
liczyla okolo 2500 pracowników.

Pracownicy w przewazajacej mierze niewykwalifikowaniprzyjezdzali do Je-
leniej Góry z róznych regionów kraju, bardzo czesto ze wsi. Podejmowana przez
nich praca w "Celwiskozie", w warunkach ciezkich i w duzej mierze szkodliwych
dla zdrowia byla przyczyna duzej fluktuacjizalogi.

Uznajac problem stabilizacji zalogi za istotny dla zakladów, kierownictwo
"Celwiskozy" rozbudowywalo obiekty socjalne na terenie zakladów, rozwijalo
budownictwo mieszkaniowe, ponosilo duze naklady na organizacje wczasów za-
kladowych, wypoczynku po pracy, udzialu zalogi w imprezach kulturalnych.
Warto wspomniec, ze od 1953 roku, wychodzila zakladowa gazeta "Wspólny
Cer', dzialal amatorski teatr zakladowy, Zespól Piesni i Tanca "Elana", zaklado-
wa orkiestra symfoniczna, Klub Sportowy "Unia", Sekcja PZW, organizacja
NOT.

W ciagu kilkunastu lat "Celwiskoza" z zakladów "cieszacych" sie zla opinia z
uwagi na szkodliwe warunki pracy, stala sie zakladami, które stworzyly dla zalo-
gi jedne z najlepszych w kraju, szeroko pojete warunki socjalne.

Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze dziala na terenie Zakla-

dów "Celwiskoza" i "Jelchem"juz 44 lata, tj. od 1955 roku. Przez pierwsze dzie-
siec lat jako Kolo, pózniej przez dwadziescia piec lat jako Oddzial Zakladowy
"Celwiskoza", a po likwidacji Zakladów, od 1991 roku jako Oddzial "Turysta".
Te zmiany organizacyjne traktowane byly przez aktyw PTTK, jako zmiany for-
malne, wynIkajace tylko z okolicznosci w jakich przyszlo dzialac Towarzystwu
w Zakladach. . .
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Przez wszystkie lata dzialalnosci, wsród dzialaczy i czlonków PTTK, ist-
niala pelna ciaglosc osobowa i programowa, panowala atmosfera kolezenstwa,
przyjazni, wspóldzialania i zaangazowania spolecznego, w organizacje róznych
form turystyki i krajoznawstwa, na rzecz czlonków PTTK i calej zalogi Zakla-
dów. Ta atmosfera i zaangazowanie byly, zródlem sukcesów Kola i Oddzialu w
okresach prosperity i pozwalala zachowac dzialalnosc organizacyjna w okresach
niepomyslnych.

Swary, nieporozumieniaczy sklócenia dzialaczy, tak czesto wystepujace w
dzialalnosci organizacji spolecznych, nigdy nie mialy miejsca w Kole i Oddziale
Zakladowym PTTK i nie stawaly sie nigdy elementem oslabiajacym ich dzialal-
nosc.

l
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Kolo PTTK "Celwiskoza" 1955 -1965

Powstanie Kola

Usytuowanie Zakladów "Celwiskoza" w pieknej Kotlinie Jeleniogórskiej,
otoczonej pasmami górskimi Sudetów Zachodnich oraz liczne, ciekawe miasta i
obiekty zabytkowe w okolicy Jeleniej Góry, budzily zainteresowanie i chec ich
poznania wsród pracowników, w przewazajacej czesci przybylych z innych, cze-

sto bardzo odle-

glych stron Polski.
Byly to Ziemie
Odzyskane, malo
lub zupelnie nie-
znane dla wiek-
szosci Polaków.
W gronach ro-
dzinnych i kole-
zenskich podej-
mowano wy-
cieczki w Karko-
nosze i okolice
Jeleniej Góry od
pierwszych lat

Pierwszawycieczkasekcjiturystycznej"Unii". Fot.archiwum budowy zakla
dów.

O formach turystyki lub jej organizowania wsród zalogi w tych latach, nie
mamy informacji. Pierwsza forma zorganizowania turystów "Celwiskozy" bylo
powolanie w 1954 roku Sekcji Turystycznej przy Zakladowym Klubie Sporto-
wym "Unia". Pierwsza wycieczka Sekcji odbyla sie w dniu 22 sierpnia 1954 ro-
ku na trasie: Jezów Sudecki -Kapela - TrzcinskoZdrój. W latach 1954 - 55
Sekcja zorganizowala kilkanascie wycieczek letnich i zimowych jednodniowych.
Zarzad Sekcji stanowili: Mieczyslaw Szmeterowicz, Jan Susabowski, Cezary
Turski.

Oprócz nich, uczestnikami wycieczek byli m.in. : Aleksandra Wawrzaszek,
Helena Zielinska, Janina Kuchniówna, Lidia Tarnawska, Stanislaw Wojtusiak,
Tadeusz Lipiec, Czeslaw Górka, Henryk Rózewicz, Jerzy Wróblewski.
Juz w tym .okresie czesc turystów Sekcji, nalezala do PTTK w Jeleniej Górze.
Aktywnym propagatorem wstepowania do PTTK, byl w tym czasie Zdzislaw
Frontczak, pracownik Dzialu Transportu.
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w styczniu 1955 roku Centralna Rada Zwiazków Zawodowych podjela
uchwale, o organizowaniu w zakladach pracy kól PTTK. Uchwala ta i rosnace
grono aktywnych turystów, doprowadzily do zebrania aktywn turystycznego
"Celwiskozy" w dniu 1 pazdziernika 1955 roku, na którym postanowiono powo-
lac Zakladowe Kolo PTTK. Przy akceptacji przewodniczacego Rady Zaklado-
wej Zwiazku Zawodowego Chemików Tadeusza Luca, Kolo zgloszono do Od-
dzialu PTTK w Jeleniej Górze. Kolo zostalo zarejestrowane pod nazwa
"Celwiskoza" i otrzymalo numer 1.

Prezesami Zarzadu Kola byli w poszczególnych kadencjach:
I 1.10.1955- 16.12.1958- MieczyslawSzmeterowicz
n 16.12.1958- 7.02.1961 - MieczyslawSzmeterowicz
ID 7.02.1961 - 25.01.1962- CezaryTurski
IV 25.01.1962- 20.03.1963- CezaryTurski
V 20.03.1963- 6..02.1965 - ZdzislawRzesniowiecki

W róznych kadencjach
dzialali aktywnie
czlonkowie Zarzadu
Czeslaw Górka, Jerzy
Fedorowicz, lIalina
Zielinska, Stanislawa
Juszczynska, Zbigniew
Korzeiski, Miloslaw
Kijanka, Jerzy Javurek,
Piotr Matysiak, Jan
Bancewicz, Stanislaw
Rudzinski, Janina
Kuchniówna, Zdzislaw Frontczak, ZebranieZanaduKolawPilchowicach
Romana Leszczynska. Fot archiwum

Przez wszystkie piec kadencji przewodniczacym Komisji Rewizyjnej, byl
Jan Susabowski, który odegral wiodaca role w organizacji merytorycznej pracy
Komisji. Ponadto w róznych kadencjach w sklad Komisji wchodzili: Emilia
Zajac, Wieslawa Lisiecka, Jerzy Wróblewski, Kazimierz Sartys.

W okresie dziesiecioletniej dzialalnosci, Kolo PTTK "Celwiskoza" wy-
stawilo 374 legitymacje czlonkowskie. Na koniec roku 1964, Kolo liczylo 124
czlonków.
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W roku 1960 Kolo zorganizo-
walo wczasy namiotowe nad mo
rzem w Chlopach ki Sarbinowa.
Byla to wtedy forma wypoczynku
malo popularna i przyjmowana
przez wielu z duza nieufnoscia .
Szybko zyskala jednak uznanie
pracowników. Wczasy te, zwane
wczasami "sycylijskimi", Kolo
zorganizowalo jeszcze w latach
1961, 1962, 1963.

Na "wczasach sycylijskich". u Kantora w Chlopach.
Fot. archiwum

Kto pamieta te lata, ten wie, ze sprzet turystyczny jak namioty, materace,
narty czy plecaki, byly ~tosunkowodrogie i malo dostepne. Bylo to dopingiem do
zorganizowania w 1957 roku, wypozyczalni sprzetu turystycznego. Rozpoczela
ona dzialalnosc z 10 namiotami, 20 materacami i kilkunastoma plecakami. Byla
to skromna ilosc sprzetu, ale pozwalajaca juz na organizowanie grupowych wy-
cieczek i wypraw turystycznych polaczonych z biwakowaniem.

Kolo PTTK organizowalo przede wszystkim wycieczki i imprezy turystyki
kwalifikowane, których inicjatorem byl Zarzad Kola. Z czasem zaczely sie two-
rzyc grupy zwolenników poszczególnych rodzajów turystyki, doprowadzajac do
powstawania sekcji turystycznych Kola.

Turystyka górska

Rok 1957. Na Kasprowym Wierchu. w drodze do Podbanskiej.

Fot. archiwum

Poprzez organizacje i
udzial we wlasnych
wycieczkach i w imprezach
innych jednostek PTTK,
czlonkowie Kola zdobywali
doswiadczenie turystyczne.
Pozwolilo to na podjecie
organizacji wlasnych im-
prez turystycznych.
Szczególnie duzo doswiad-
czen organizacyjnych przy
nioslo nam uczestnictwo w
Ogólnokrajowym Zlocie Tu-
rystów Czechoslowacji

I
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w Podbanskiej w Tatrach w 1957 roku, a takze udzial w Ogólnopolskich Zlotach
Turystycznych Chemików w 1961r. w Beskidzie Sadeckim i w 1964r. w Biesz-
czadach.

Kolo zorganizowalo wlasne imprezy turystyki górskiej : Rajd Pracowni-
ków Zakladów Wlókien Sztucznych w 1956r., I Zlot Turystów Chemików do
"Szwajcarki" w
1958r., fi Zlot
Turystów Che-
mików do Zlote-
go Potoku w
1959r., Mlodzie-
zowy Rajd Gór-
ski "Festiwalo-
wy" w Rudawach
Janowickich w r.
1955, Rajd Gór-
ski Pracowników
"Celwiskozy" w
1957r. , Okrego-
wy Zlot Tury-
stów Chemików
na Pogórzu Izer-
skim w 1962r. Odpoczyneknatrasiefi OgólnopolskiegoRajduChemikówwBeskidzie

Wysokim- 17-21.09.196Ir. Fot.archiwum

Aktywnymi uczestnikami imprez pieszych, górskich byli miedzy innymi:
Mieczyslaw Szmeterowicz, Jan Susabowski, Stanislawi Józefa Wojtusiak, Anto-
ni Oledzki, Halina Zielinska, Józef Adydan, Miloslaw Kijanka, Leszek i Danuta
Siemianowscy, Jan Bancewicz, Cezary Turski, Edward Ludwinowicz, Czeslaw
Górka, Janina Kuchniówna, Zbigniew Korzelski, Piotr Matysiak, Zdzislaw Rze-
sniowiecki, Jadwiga Bojatel, Eugenia Szczepaniak, Kazimierz Sartys, Tadeusz
Panas, Jerzy i Halina Javurkowie.

Turystyka narciarska

Ze wspomnien Jerzego Javurka i barwnych opowiadan Edwarda Ludwinowi-
cza wiemy, ze w roku 1952, kilkuosobowa druzyna pracowników Zakladów, któ-
rych obaj byli czlonkami, wziela udzial w I OgólnopolskimRajdzie Narciarskim
w Tatrach. . O mrozie i obfitych opadach sniegu, o przygodach transportowych na
trasie Kraków - Myslenice, o ogromnej "wyrypie" na trasie do Zakopanego, o
tragicznym wypadku najechania pociagu na jedna z druzyn idaca w sniezycy po
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torach~ Oniepokoju rodzin po komunikacie radiowym~ wspominaja oni do dzisiaj.
Jednak zakonczenie Rajdu na Gubalówce~ zrobilo na nich tak duze wrazenie~ ze
byli oni obaj pózniej przez wiele lat propagatorami turystyki narciarskiej w
"Celwiskozie" .

W pierwszych latach dzialalnosci Kol~ cieszyly sie powodzeniem wycieczki
narciarskie pod nazwa "Biala Niedziela". Kronika podaje~ze w roku 1956 do
Karpacza i Szklarskiej Poreby (najczesciej z dojazdem pociagiem) zorganizowa-
no 11 takich wycieczek~w roku 1957 -13~ a w 1958roku- 15 wycieczek w któ-
rych wzielo udzial ponad 600 uczestników. Popularnosc wycieczek narciarskich
wynikala w duzej mierze z faktu~ze turysci indywidualni~nie umieszczeni przez
organizatorów na listach wycieczek~byli z dworców w Karpaczu i Szklarskiej
Porebie zawracani przez zolnierzy WOP. Wynikalo to z tego, ze strzezona strefa
nadgraniczna przebiegala wówczas na linii Kowary -Karpacz -Przesieka - Pie-
chowice - Szklarska Poreba.

Aktywnymi turystami - narciarzami Kola byli: Jerzy Banasz~ Henryk Ró-
zewicz - prowadzacy podczas wycieczek nauke jazdy na nartach~Lidia i Zygfryd
Drajewiczowie~Henryk Urbanowicz~Stanislaw Sznigir~Henryk i Romana Lesz-
czynscy~Stefan Piotrowski~Czeslaw Górk~ Jan Szalowicz~Marian Tobis~Tade-
usz Nodzynski.
Pieciu naszych kolegów bylo czynnymiratownikami GOPR.

Od roku 1961~ podejmowane byly wycieczki zimowe do Szpindlerowego
Mlyn~ w których brali udzial zarówno narciarze~jak i turysci piesi. W tych cza-
sach najczesciej wycieczka zaczynala sie na przystanku tramwajowym ~~Skalki"
w Podgórzynie Górnym i pieszo przez Przelecz Karkonoska do Szpindlerowego

Mlyna i tego dnia z
powrotem ta sama
trasa.
Przyjacielskie sto-
sunki laczyly wtedy
naszych narciarzy z
kierownikami

schronisk górskich~
szczególnie ~$ron-
ka Czecha", "Sa-
motni" ~~~Odrodze-
nia" Szrenicy~~i~ "

,,Hali Szrenickiej".

Na trasie I Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego Chemików w 1963 f.
Fot. archiwum

I
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W roku 1963, trzydziestu czlonków Kola wzielo udzial w I Ogólnopolskim
Rajdzie i Zlocie Narciarskim Chemików w Beskidzie Slaskim na 4 -dniowej tra-
sie: Wisla - SaImopol- Barania Góra - Zwardon - Rajcza.

n Ogólnopolski Rajd Narciarski Chemików w Karkonoszach, zorganizo-
walo juz nasze Kolo PTTK. Na 12 trasach Rajdu startowalo 600 narciarzy, a w
Zlocie, który odbyl sie na zakonczenie imprezy w Karpaczu, wzielo udzial 1400
uczestników z zakladów chemicmych z calego kraju. Byly orkiestry dete, ze-
spoly artystycme, zawody bobslejowe. Kierownicy tras, komitet organizacyjny
Rajdu i Zlotu, skladajace sie z naszych kolezanek i kolegów, zebrali duzo slów
umania od uczestników imprezy, wladz miasta Karpacza, kierownictwa ZG
Zwiazków Zawodowych Chemików. Ukazaly sie licme, pozytywne artykuly w
prasie lokalnej i centralnej.

Turystyka motorowa

Powstanie Kola w 1955 roku przypadlo na okres, kiedy zaczela zdobywac
zwolenników turystyka motorowa z pod maku "czaru dwóch kólek". Wtedy na
parkingach zakladowych pojawialo sie coraz wiecej motocykli, którymi posiada-
cze odbywali licme wycieczki turystycme. Istotnym impulsem do zorganizowa-
nia sie turystów motorowych, bylo powierzenie naszemu Kolu w roku 1959 przez
Zarzad Okregu PTTK we Wroclawiu, organizacji Sudeckiego Rajdu Turystyki
Motorowej. W Rajdzie wzielo udzial 124 uczestników na 76 motocyklach i w 6
samochodach. Motorowcy zorganizowali równiez trasy motorowe na I Okrego-
wym Rajdzie i Zlocie Chemików do Zlotego Potoku w roku 1962.

.~
...liL~\~ ~W.
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w tym samym roku wzieli udzial w Zlocie Motorowym Tysiaclecia do Niemczy
oraz zorganizowali udana pieciodniowa wycieczke do czeskiej strefy
konwencyjnej w Karkonoszach. Wycieczki w Czeskie Karkonosze organizowali
takze w 1963 roku. W 1964 roku pietnastu naszych turystów motorowych
wzielo udzial w Ogólnopolskim Rajdzie Nadpilickim z meta w Tomaszowie
Mazowieckim.~ a zespól zlozony z 15 motocykli~ wzial udzial w
Miedzyokregowym Rajdzie Chemików do Zagórza Slaskiego. Organizatorami
imprez motorowych i ich aktywnYmi uczestnikami byli: Marian Kuchnia~
Marian Kucharski~ Wladyslaw Wieczorek~ Stanislaw Kawiako~ Bruno Smit~
Kazimierz Konieczk~ Wojciech Bojatel~ Józef Krecisz~ Zbigniew Wiaczek~
Zbigniew Borsuk.

Turystyka zeglarska -

W listopadzie 1958 roku 15 czlonków Kola zawiazalo sekcje zeglarska
~~ryza~~.Jeszcze w tym samYmroku rozpoczal sie kurs teoretyczny na stopien
zeglarza jachtowego~ który w nastepnym ro~ po plYwaniach i egzaminach w

osrodku LPZ na Jeziorze Pilchowickim~
zakonczyl sie zdobyciem uprawnien
zeglarza przez 13 czlonków Kola. W lipcu
1959 roku zorganizowany zostal obóz
zeglarski w Mikolajkach. Na obozie tym~
czlonkowie sekcji odbywali plYwania
szkoleniowe lodzia wioslowo-zaglowa
~,DZ~~wraz z instruktorem Tadeuszem
Much~ pierwszym naczelnikiem GOPR w
Karkonoszach.

Rok 1960. Otwarcie sezonu zeglarskiego
w Zlotym Potoku. Fot. archiwum

Pierwsza wlasna zaglówka Kola~ byla
"Omega" zakupiona przez Rade
Zakladowa. Uroczystosc wodowania
jachtu odbyla sie w 1960 roku na Jeziorze
Zlotnickim podczas otwarcia Zakladowego
Osrodka Wczasów Swiatecznych w Zlotym
Potoku. Pózniej zaglówka ta zostala
przebudowana na motorówke do przewozu
pasazerów.

Równiez w roku 1960 sekcja zorganizowala 2-tygodniowy szkoleniowy
obóz zeglarski w Slawie Slaskiej~ gdzie zeglarze nasi podnosili swoje
kwalifikacje i zdobywali patenty zeglarskie.
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W roku 1961 sekcja otrzymala druga lódz zaglowa pól-kabinowa, która
nazwano "Tahiti". Poczatkowo plywala ona po Jeziorze Zlotnickim i jeden
sezon po stawie kolo szpitala w Jeleniej Górze. Po remoncie wykonanym przez
czlonków sekcji w ramach prac bosmanskich, w lipcu 1963 roku przewieziono
ja do Mikolajek, skad Jerzy Javurek i Cezary Turski z rodzinna zaloga odbyli
nia pierwszy rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Przez poklad "Tahiti"
przeszli wszyscy zeglarze Celwiskozy. Ci najstarsi uczyli na niej zeglowac
swoje dzieci, a wielu i wnuki. Dla wielu z nas, dni spedzone pod jej zaglami i
noce spedzone w kabinie, to najpiekniejsze i niezapomniane urlopy w zyciu.
Wielu z nas wracalo na jej poklad wielokrotnie. Dzieki kilku remontom
dokonanym przez zeglarzy sekcji,
"Tahiti" plywala w rejsach
mazurskich przez 35 lat.

Szkutnikiem, który zbudowal
nasza pierwsza "Omege", jak i
Tahiti" byl nasz kolega Mieczyslaw
Baziuk, operator dzwigu weglowego
w Wytwórni Energetycznej. Jego
szopa kolo willi "Irena" w
Piechowicach, byla w tych latach
niewatpliwie, najwieksza stocznia
jachtowa w powiecie jeleniogórskim.

Pierwszym przewodniczacym
sekcji zeglarskiej byl Jerzy
Wróblewski. Aktywnymi zeglarzami
byli: Tadeusz Lipiec, Piotr
Borkowski, Marian Jachimowicz,
Mieczyslaw Baziuk, Jerzy Javurek,
Wlodzimierz Hupalo, Edmund Myk,
Cezary Turski, Wladyslaw Jefimczyk,
Mieczyslaw Chorzepa.

Turystyka kajakowa

Pierwszy kurs zeglarski w Pilchowicach w 1959r.

W czapce zeglarskiej - Mieczyslaw Baziuk.
Fol archiwum

Pierwsza impreza kajakowa Kola byl 2-dniowy splyw Odra w roku 1959.
Wypozyczonymi w PTTK we Wroclawiu siedmioma kajakami, przewiezionymi
w góre rzeki do Brzegu, splynieto do Wroclawia, z biwakiem po drodze w
Olawie.
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W 1962 roku, 10 osad w
kajakach skladanych,
bedacych wlasnoscia Kola
wzielo udzial w
dwuetapowym splYwie na
Baryczy od Wasocza do

Glogowa.

Splyw kajakowy Odra w 1959 roku.
Fot. archiwum

W roku 1963 szesc osad odbylo 12-etapowy splYw na Drawie z Czaplinka do
Konotopu. W tym samym roku dwie osady wziely udzial w Miedzynarodowym
SplYwie Kajakowym na Dunajcu. W 1964r. osiem osad, skladakami Kola
przeplynelo Obra ze Slawy Slaskiej do Kargowej, a dwie osady wziely udzial w
Miedzynarodowym SplYwieKajakowym na Brdzie.

AktywnYmi uczestnikami sPlYwówkajakowych byli : Józef Ozorowski,
Marian Tobis, Tadeusz Lipiec, Andrzej Mackowiak, Marian Jachimowicz, Józef
Adydan, Edmund Myk, Miloslaw Kijanka, Boleslaw Dylewski, Piotr Sawicki,
Teodor Gutaj, Urszula i Cezary Turscy, Jerzy Javurek.

Imprezy towarzyskie

Kolezenstwo i duze zaangazowanie w zycie organizacyjne, cechowalo
dzialaczy i czlonków Kola. Przyjaznie zawiazywaly sie podczas przygotowan i

uczestnictwa w imprezach turystycznych.
Role integracyjna odgrywaly równiez imprezy
czysto towarzysko - rozrywkowe. Duzymi
imprezami towarzyskimi, które przeszly do
legendy PTTK-owskiej, byly Bale Turystów
organizowane w latach 1957, 1958 w salach
hotelu "Europa" na I pietrze.

Komitet Organizacyjny pod kierownictwem Zbigniewa Kosinskiego,
wykonal ogromna prace w zagospodarowaniu , umeblowaniu i dekoracji sal,
organizacji bufetów, przygotowaniu kotylionów itp. To na tych balach, przy
muzyce orkiestry Polskiego Radia z Wroclawia, uczono sie tanczyc "hula-hop" .

Do udanych imprez nalezaly : wieczornica w klubie "Kongo" w 1960 roku, z
okazji S-lecia Kola, na której wreczono uczestnikom specjalne, pamiatkowe
znaczki, nastrojowy Sylwester w schronisku "Szwajcarka" w 1962 roku oraz
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wieczornice z okazji zakonczenia sezonów turystycznych w hotelu "Nad
Zapora" w 1963 roku i w
hotelu "Orlinek" w
Karpaczu w 1964 r.
Warto przypomniec, ze w
pierwszych latach
dzialalnosci, Kolo nie
posiadalo zadnego lokalu. .
orgamzacYJnego, a
zebrania Zarzadu
odbywaly sie kolejno w
mieszkaniach prywatnych
jego czlonków.

I Bal Turystów w "Europie". Stoja od lewej: C. Turski,
Z. Kosinski, K. Polanski, L. Siemianowski, S. Traczuk.

Fot. archiwum

Udzial w zyciu Oddzialu PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

Kolo PTTK nr l "Celwiskoza" bylo w duzym stopniu niezalezne finansowo
i organizacyjnie od Oddzialu PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
Jednak czlonkowie Kola brali aktywny udzial w zyciu organizacyjnym
Oddzialu.

Mieczyslaw Szmeterowicz na Zjezdzie Oddzialu w grudniu 1955 r. wybrany
zostal skarbnikiem Oddzialu, a od czerwca do pazdziernika 1956 roku pelnil
obowiazki prezesa Oddzialu.
Na tym samym Zjezdzie w 1955 roku Cezary Turski zostal wybrany czlonkiem
Zarzadu Oddzialu, a na Zjezdzie w grudniu 1958 roku, skarbnikiem Oddzialu.
Zjazd Oddzialu w 1959 r. wybral Haline Zielinska sekretarzem Oddzialu, Jana
Bancewicza czlonkiem Oddzialowej Komisji Rewizyjnej a Jerzego
Wróblewskiego czlonkiem Sadu Kolezenskiego.
W kadencji Oddzialu 1959-63 Józef Ozorowski byl przewodniczacym
Oddzialowej Komisji Turystyki Kajakowej i Zeglarskiej.

Dzialalnosc Kola PTTK zyskiwala z roku na
rok coraz wieksze uznanie ze strony kierownictwa
Zakladów, jak i zalogi. Dyrekcja Przedsiebiorstwa
i Rada Zakladowa, czesto postulowaly potrzebe
rozszerzenia dzialalnosci Kola na wieksza liczbe
czlonków zalogi. Zarzad Kola równiez dostrzegal
ten problem. Byl on czescia wewnetrznych
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dyskusji o proporcjach dzialalnosci na rzecz czlonków Kola i zalogi Zakladów.
Dzialalnosc Kola byla ograniczona praca spoleczna Zarzadu~brakiem lokalu~i
jakiegokolwiek pracownika. Stad pojawila sie mysl o powolaniu w miejsce
Kol~ Oddzialu PTTK.

W przekonaniu dzialaczy Kol~ powolanie Oddzialu nie moglo sie
ograniczac do wydarzenia formalnego~ale sens jego powolania widziano tylko
wtedy~jezeli pozwoliloby to pelniej rozwijac dzialalnosc Towarzystwa na rzecz
zalogi i czlonków PTTK. W tej sprawie prowadzono konsultacje z Dyrekcja i
Rada Zakladow(b zapoznawano sie z doswiadczeniem innych Oddzialów
Zakladowych PTTK. Miedzy innYmi~ delegacja Kola z dyrektorem ds.
finansowych Erykiem Millerem~jezdzila do Poznania~ gdzie przeprowadzono
rozmowy z Dyrekcja i Zarzadem Zakladowego Oddzialu PTTK HCP
"Cegielski" .

Szukalismy takiego rozwiazania organizacyjnego~ które ustrzegloby przyszly
Oddzial od prowadzenia dzialalnosci zarobkowej~ a przewidywaloby
prowadzenie przez Oddzial pracy organizacyjno-turystycznej~zostawiajac przy
Zakladach finansowanie tej dzialalnosci.
To nasze dazenie wynikalo z doswiadczen innych Oddzialów~ gdzie
prowadzenie zarobkowych BORT-ów~ oslabialo ich zaangazowanie w pracy
programowej, budzilo nieufuosc zalóg~ przyczynialo sie do niesnasek wsród
dzialaczy.

Fot. archiwum


