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Oddzial Zakladowy PTTK "Celwiskoza" 1965 -1991

Powstanie Oddzialu

W dniu 6 lutego 1965 roku w sali konferencyjnej Zakladów, odbylo sie VI
Wa1neZebranie Kola PTTK "Celwiskoza", na którym 50 czlonków zalozycieli
podjelo uchwale o powolaniu Zakladowego Oddzialu PTTK przy Zakladach
Wlókien Chemicznych "Celwiskoza" w Jeleniej Górze. Powolany Oddzial byl
pierwszym oddzialem zakladowym PTTK na Dolnym Slasku i 33 oddzialem
zakladowym w Polsce.

Zebranie zalozycielskie mialo uroczysty charakter. Wzieli w nim udzial: sekre-
tarz genera1nyPTTK - Jerzy Strogulski, v-ce prezes Zarzadu Okregu PTTK we
Wroclawiu - J. Kukiz, przewodniczacy Zarzadu Okregu Zwiazku Zawodowego
Chemików we Wroclawiu -Henryk Orzechowski, dyrektor naczelny Zakladów -
Stanislaw Zalewski.

Istotnym momentem zebrania bylo podpisanie uprzednio uzgodnionej Umowy,
tzn. Porozumienia- miedzy Dyrekcja i Rada ZakladowaPrzedsiebiorstwa- a
powolanym Oddzialem PTTK.
W umowie tej Oddzial PTTK zobowiazal sie do:

opracowywania rocznych i miesiecznych planów wycieczek i imprez tury-
stycznych dla zalogi zakladów oraz do realizacji tego planu,
programowania organizacyjnego i krajoznawczego tych imprez,
organizacji wypoczynku po pracy,
organizacji obozów i wczasów turystycznych,
organizacji przewodnictwa po zakladzie,
propagowania i organizowania turystyki kwalifikowanej,
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prowadzenia wypozyczalni sprzetu turystycznego.
Dyrekcja i Rada Zakladowa zobowiazaly sie do:

zlecania Oddzialowi wszystkich wycieczek oraz imprez turystycznych dla
zalogi,
przyznawania dotacji na dzialalnosc programowa Oddzialu i na uzupelnienie
wyposazenia wypozyczalni sprzetu turystycznego,
przekazania Oddzialowi centralnej dyspozycji autobusami zakladowymi na
potrzeby turystyki i wypoczynki zalogi,
zapewnienia etatowego prowadzenia Biura Oddzialu PTTK,
przydzielenia Oddzialowi odpowiedniego lokalu z pelnym wyposazeniem,
wystapienia do Ministerstwa Przemyslu Chemicznego o udostepnienie "Cel-
wiskozy" do zwiedzania przez wycieczki.

Kierownictwo Zakladów w pelni zrealizowalo swoje zobowiazania. Oddano
na potrzeby Oddzialu specjalnie wybudowane pomieszczenie w centralnym
punkcie Zaklad~ w którym znalazly miejsce Biuro Oddzialu i salka zebran z
biblioteczka. Oddelegowano do pracy w Biurze Oddzialu pracownika wskaza-
nego przez Zarzad Oddzialu. Zaklad przekazal Oddzialowi dyspozycje autobu-
sami zakladowymi na potrzeby turystyczne, dokonujac na nasz wniosek radio-
fonizacji autobusów. Zaklad pokrywal koszty programowe Oddzialu zwiazane z
organizacja wycieczek przez przyznawanie odpowiednich dotacji z funduszu
socjalnego. Przyznawal równiez coroczne dotacje na zakup sprzetu turystyczne-
go i pokrywal koszty jego konserwacji. Przydzielil tez Oddzialowi odpowiednie
pomieszczeniena magazynsprzetuturystycznego..
Oddzial PTTK "Celwiskoza" równiez wypelnial' swoje zobowiazania okreslone
"Porozumieniem" organizujac popularne wycieczki turystyki powszechnej oraz
imprezy turystyki kwalifikowanej.

Turystyka powszechna

Wycieczki

Na poczatku kazdego roku, na podstawie wniosków organizacji zaklado-
wych, Dzialu Socjalnego i wlasnych, Zarzad Oddzialu opracowywal projekt
rocznego planu wycieczek, imprez rekreacyjnych i wczasów turystycznych. Po
uzgodnieniu i zatwierdzeniu go przez Rade Zakladowa i Dzial Socjalny, po
ustaleniu zabezpieczenia finansowego z funduszu socjalnego, stawal sie on pla-
nem obowiazujacym. Na jego podstawie Oddzial opracowywal roczne i mie-
sieczne kalendarzyki zakladowych imprez turystycznych i publikowal je z
podaniem ich programu, terminu i kosztów odplatnosci. Przyjmujac program
wycieczek starano sie uwzgledniac róznorodnosc systemów pracy zalogi.
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Szczególnej koordynacji wymagalo planowanie wycieczek autobusami za-
kladowymi Wycieczek tych bylo kilkadziesiat a nawet kilkaset w roku.

Specjalnymi akcjami, dla których opracowywano odrebne programy im-
prez, byly ferie szkolne, szczególnie zimowe. Wtedy organizowano dla dzieci
pracowników wycieczki w okolice Jeleniej Góry, kuligi, wycieczki do Wrocla-
wia na specjalne spektakle teatralne, do ZOO.

Wycieczka do zamku Czocha w czasie ferii zimowych w 1984 r.
Fot K. Dobrucki

Co roku organizowano atrakcyjne wycieczki z okazji Dnia Dziecka, a w grud-
niu z okazji Mikolaja. Tradycyjnie co roku dla pracownic Zakladu, z okazji
Swieta Kobiet, organizowano wycieczki, najczesciej do operetki we Wroclawiu.

Przed palacem w Wilanowie. na wycieczce do Warszawy w maju 1983 roku.
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Kilkakrotnie w roku dla emerytów i rencistów, odbywaly sie wycieczki do
atrakcyjnych miejscowosci Dolnego Slaska. Kazdego roku odbywalo sie kilka
wycieczek dydaktycznych dla uczniów Zakladowej Szkoly Zawodowej, np. do
Turoszowa, kopalni wegla w Walbrzychu, Zakladów Przemyslu Bawelnianego
w Bielawie i dalsze, krajoznawcze np. do Krakowa, w Bieszczady, na
Wybrzeze.

Przez caly rok kalendarzowy wyjezdzali na wycieczki czlonkowie sekcji
PZW na lowiska, m.in.: do Krosna Odrzanskiego, Otmuchowa, Skwierzyny,
Namyslina, Siekierek i Polecka.

Najwieksza i najwazniejsza akcja wycieczkowa byla "akcja grzybowa".
W sezonie odbywalo sie kilkadziesiat wycieczek dla poszczególnych Rad Od-
dzialowych Zwiazku Zawodowego. Na przyklad w roku 1967 odbylo sie 65 wy-
cieczek na grzyby. Byly równiez organizowane wycieczki "na owoce": jagody,
truskawki, jablka. Czlonkowie organizacji NOT wyjezdzali na Targi Poznan-
skie, do bratnich zakladów "Elana" w Toruniu, do Zakladów Celu1ozowych w
Swieciu i Ostrolece oraz naftowych w Gdansku i Plocku.
Dla czlonków ZBOWiD organizowalismy, szczególnie w Miesiacach Pamieci
Narodowej, wycieczki do Muzeum Obozowego w Rogoznicy, na Cmentarz
Zolnierzy II Armii WP w Zgorzelcu oraz do Toporowa.

Organizowane byly równiez wycieczki dla kibiców na imprezy sportowe:
pilkarskie, zuzlowe, motorowodne, jak i wycieczki rekreacyjne na narty biego-
we lub na basen kapielowy w hotelu "Granit" w Szklarskiej Porebie.
Biuro Oddzialu organizowalo wycieczki takze dla Zakladowego Oddzialu Sa-
moobrony, Honorowych Dawców Krwi, Spolecznych Inspektorów BHP, dla
praktykantów i stazystów. Odbywalo sie równiez wiele wycieczek do róznych
szkól jeleniogórskich, do których uczeszczaly dzieci naszych pracowników.
Autobusy zakladowe przewozily równiez uczestników turnusów wczasowych
do Zakladowego Osrodka Wczasów w Ustce, a dzieci na kolonie do osrodka
kolonijnego w Sarbinowie.

Fot 1(. Dobrucki

Wozily takze na wycieczki,
uczestników wczasów
organizowanych w Zakladowym
Osrodku Wypoczynkowym w
Sosnówce. Autobusami
zakladowymi odbywaly sie liczne
wycieczki i wyjazdy dla czlonków
Oddzialu PTTK organizowane
przez Zarzad Oddzialu lub
poszczególne kluby turystyki
kwalifikowanej.
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Robocza realizacja planu wycieczek zajmowal sie pracownik biura Od-
dzialu, który w konsultacji z kierownikiem wycieczki, ustalal szczególowy pro-
gram krajoznawczy i trase wycieczki, zalatwial sprawy zakwaterowania, wyzy-
wienia oraz przewodnictwa.

Od grudnia 1965 roku do konca roku 1967 kierownikiem biura byl Stanislaw
Bretes, któremu przypadla pionierska rola wypracowania form obslugi ruchu
turystycznego w Zakladach. Po jego przejsciu do innej pracy w "Celwiskozie",
w latach 1968 - 1969 kierownikiem byl Leszek Janik, a po nim przez kilka mie-
siecy Wanda Slaby. W roku 1970 na wniosek Zarzadu Oddzialu dyrekcja odde-
legowala do pracy w biurze Oddzialu aktywnego turyste Józefa Tesznara, który
pracowal na tym stanowisku do polowy roku 1992. Jego zaangazowanie tury-
styczne, wiedza krajoznawcza, zdolnosci organizacyjne sprawily, ze w okresie
jego pracy, Oddzial stal sie faktycznym i uznawanym przez zaloge organizato-
rem wycieczek i imprez turystycznych.

w czasy turystyczne

Podobnie jak Kolo, Oddzial organizowal rózne formy wczasów turystycz-
nych. W latach 1966 - 1967 zorganizowal wczasy pobytowe FWP -PTTK w
Nidzie na Mazurach i w Jastarni - Lebie nad Baltykiem. Wczasy swiateczne
zorganizowane byly: w roku 1965 noworoczne i wielkanocne w schronisku
"Bronka Czecha", w roku 1967 noworoczne w DW FWP "Krasnoludki" w So-
snówce Górnej, a w roku 1975 wielkanocne w FWP w Zachelmiu. Kontynu-
owana byla organizacja wczasów namiotowych tzw. "sycylijskich". W dziesie-
ciu wygodniejszych namiotach, z duzym namiotem - swietlic~ z wyzywieniem
pobieranym z osrodka kolonijnego. Wczasy te zorganizowane byly w Chlo-
pach k/Sarbinowa szesciokrotnie, w latach 1965 - 1968 oraz w latach 1970 -
1971. Dwukrotnie wczasy namiotowe zorganizowane byly na Mazurach nad
jeziorem Beldany, w latach 1973 i 1978. W latach 1975 - 1976 wczasy tury-
styczne zorganizowane byly nad Jez. Slawskim w Radzyniu, a w roku 1977 w
miejscowosci Wielen w województwie leszczynskim.
W roku 1977 Oddzial zorganizowal w województwie zielonogórskim dwa tur-
nusy wczasów rowerowych.

Wczasy turystyczne organizowane przez Oddzial PTTK stanowily istotna
czesc akcji wypoczynkowej zalogi i obejmowaly ponad 10 % ilosci pracowni-
ków Zakladów wyjezdzajacych na wczasy.
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Wypozyczalnia Sprzetu Turystycznego

Podejmowanie rodzinnych urlopów turystycznych, jak i organizacje zbioro-
wych wczasów, w duzej mierze ulatwiala wypozyczalnia sprzetu turystycznego.
Dzieki dotacjom Zakladu i wlasciwej konserwacji sprzetu, ze skromnej ilosci
sprzetu w latach poczatkowych, w latach siedemdziesiatych wypozyczalnia po-
siadala m.in.: ponad 120 namiotów, 160 materacy turystycznych, 120 plecaków,
5 przyczep kempingowych, rowery, kajaki, 3 lodzie zaglowe, butle turystyczne i
inne. W miare zwiekszania sie wyposazenia wypozyczalni, rosla tez liczba wy-
pozyczen. W roku 1968 bylo 107 wypozyczen, w 1971 - 177, a w latach 1981 -
1989 okolo 310 -350 wypozyczen w roku. Wiekszosc wypozyczen obejmowala
kilka rodzajów sprzetu turystycznego.
ProwadzacYmi wypozyczalnie sprzetu turystycznego byli w kolejnosci: Franci-
szek Ostrouch, Zdzislaw Skarbski, Leszek Janik, Stanislaw Batorowicz, Józef
Tesznar, Longin Lygan.

Miedzynarodowy Zlot Przyjazni Turystów Polski I Czechoslowacji w Sosnówce. 23 - 25.06.1967 r.
Fot archiwum



21

Turystyka kwalifikowana

Jednostki organizacyjne Oddzialu

Dyspozycja autobusami zakladowymi i finansowanie imprez z funduszu so-
cjalnego stwarzalo Oddzialowi duze mozliwosci organizowania turystyki kwalifi-
kowanej. Wszystkie imprezy Oddzialu, niezaleznie od ich rodzaju byly dostepne
dla wszystkich czlonków PTTK. Jednak grupy kolezanek i kolegów o zdecydo-
wanych zainteresowaniach turystycznych oraz wymogi statutu PTTK doprowa-
dzily do powolania nastepujacych jednostek na prawach kól PTTK :

Klub Turystyki Pieszej, .

Klub Turystyki Zeglarskiej,
Klub Turystyki Motorowej,
Kolo Przewodników Zakladowych,
Kolo Szkolne PTTK.

Klub Turystyki Pieszej "Dreptak"

.

Podstawowa dzialalnoscia Klubu bylo organizowanie sobotnio-niedzielnych
wycieczek pieszych górskich. W ciagu roku odbywalo sie 20 - 30 wycieczek.
Przez wiele lat wycieczki górskie organizowane byly w ramach cyklów tematycz-
nych, tzw. "Rajdów na Raty" :

1966 - Szlakami Piastów

1968 - Szlakami tajemnic waIimskich
1976 -Rajd dookola Jeleniej Góry
1977 - Zamki dolnoslaskie
1978 - Skalki Kotliny Jeleniogórskiej
1985 -Szlakiem Zamków Piastowskich

1986 -Szlakami rezerwatów przyrody
woj .jeleniogórskiego

1987 - Szczytami Sudetów
1988-89 - Miedzynarodowym Szlakiem EB
1990 -Wycieczki XXV-lecie Oddzialu PTTK

Na zakonczenie sezonu odbywalo sie podsumowanie cyklu rocznego, a najwy-
trwalsi uczestnicy otrzymywalinagrody, upominki i znaczki rajdowe.
Klub org~owal równiez udzial czlonków Oddzialu w imprezach organizowa-
nych w Sudetach przez inne Oddzialy PTTK, jak np.: Rajdach "Barbórkowych"-
O/PTTK Walbrzych, Rajdach Ziemniaczanych -O/PAN Wroclaw, Rajdach Me-
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talowców -OlKamienna Gór~ Rajdach Jesiennych i Eskapadach Rodzinnych -
O/"Sudety Zachodnie", Rajdach Energetyków -O/Elektrownia Turów.

Do pomawania gór polskich przyczynial sie udzial druzyn naszego Oddzialu,
w Ogólnopolskich Rajdach Górskich Chemików, organizowanych pod patronatem
Zarzadu Glównego Zwiazku Zawodowego Chemików w Katowicach.
Od powolania Oddzialu do roku 1980, bralismy udzial we wszystkich 15 rajdach,
z tym, ze w dwunastu jako uczestnicy, a w trzech jako organizatorzy.

Bralismy udzial w nastepujacych Rajdach Górskich Chemików:
1966 - VI - Beskid Slaski i Zywiecki
1967 - vn - KotlinaKlodzka
1968 - VIII - Jura Krakowsko-Czestochowska
1969- IX - Bieszczady
1970- X - BeskidSadeckii Gorce
1971 - XI - Beskid Sadecki i Pieniny
1972 - XII - Sudety Srodkowe
1973 - XIII - Beskid Zywiecki i Slaski
1975 - XV - Bieszczady
1976 - XVI - Sudety Wschodnie i Góry

Stolowe .

xvn - BeskidNiski
XVIII - Beskidy Zachodnie
XIX - Bieszczady

1977
1978-
1979-

Oddzial nasz byl organizatorem trzech, nastepujacych Ogólnopolskich Rajdów
Górskich Chemików:

· V - w Karkonoszach w 1965r., w którym udzial wzielo ponad 600 uczestni-
ków, wedrujacych przez 4 dni na dziesieciu trasach. To na tym rajdzie w kon-
kursie na haslo rajdowe, zwyciezyl dwuwiersz: "Chemik zdrowie, humor znaj-
dzie, biorac udzial w swoim rajdzie".

· XIV - w Karkonoszach w 1974 roku, w którym na dwunastu trasach bralo
udzial ponad 1000 uczestników. Najwiekszym
powodzeniem cieszyla sie trasa nr l biegnaca przez
Czeskie Karkonosze. Imponujacy byl na zakonczenie
imprezy, wspólny biwak w Cieplicach, z wystepem
Cyganskiego Zespolu Piesni i Tanca.
. XX - w Karkonoszach w
1980 roku ze stalym
biwakiem w Osrodku Wypo-

czynkOwyIDw Sosnówce. W rajdzie wzielo udzial
900 osób z 72 zakladów chemicmych calego kraju.
Rajd ten, byl ostatnim Rajdem Górskim Chemików, z
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uwagi na rozwiazanie Zwiazku Zawodowego Chemików.

Po roku 1980 Klub "Dreptak" organizowal l 0-14 dniowe obozy górskie, które
pozwalaly na lepsze pomanie wybranych grup górskich. Obozy takie, zawsze
byly organizowane z dowozem uczestników autobusami zakladowymi i ze stala
baza wypadowa w góry, najczesciej w obiektach PTTK (Domy Turysty).

Klub zorganizowal nastepujace obozy :
w roku 1981 - Tatry Polskie -DT PTTK w Zakopanem

1982 - Tatry Polskie -DT PTTKw Zakopanem
1983- Beskid Slaski, Zywiecki i Wysoki -DT PTTK w Szczyrku
1984 - Beskid Niski i Bieszczady -DT PTTK w Sanoku
1985 - Mala Fatra i Tatry Slowackie -"taborisko nad Varinka"

oraz campingw Tatrzanskiej Lomnicy
Czeskie Karkonosze i Czeski Raj - Herlikovice
Mala Fatra, Tatry Niskie i Tatry Slowackie -"taborisko
nad Varinka" oraz camping w Tatrzanskiej Lomnicy
Bieszczady - schronisko PTTK w Ustrzykach Górnych
Beskid Sadecki - stanica PTTK w Znamierowicach.

1986
1987

1988
1989
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Sierpien 1982 rok Obóz w Tatrach. Na szczycie Swinicy. Fot. K. Dobruclri

Rok 1983. Na Babiej Górze, podczas sierpniowego obozu w Beskidzie Slaskim, Zywieckim i Wysokim.
Fot. K.Dobrucki
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Uczestnicy obozu wedrownego "Karkonosze Czeskie i Czeski Raj"
w sierpniu 1986 roku pt'Zedschroniskiem na Sniezce. Fot. K. Dobmcki

Klub "Dreptak" byl glównym organizatorem dwóch "sztandarowych", cyklicznych,
duzych imprez Oddzialu.

Rajdy Odbiorców i Dostawców "Celwiskozy" pod haslem "Bez reklamacji"

-. .

Kierownictwo Zakladu z dyr. Stanislawem Boguszem, organizatorzy i grupa uczestników I Rajdu.
Fot. Z. Adamski

Byly to rajdy dla turystów z zakladów odbierajacych wyroby "Celwiskozy" lub
z zakladów dostarczajacych surowce. W latach 1969 -1989 odbylo sie 20 corocz-
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nych imprez organizowanych najczesciej w czerwcu. W rajdach tych bralo udzial
100 -150 uczestników, którzy mieli okazje poznac zaklad oraz wedrowac 3 -4
dni po wyznaczonych trasach Sudetów
Zachodnich. KiJka tych rajdów przebiegalo
calkowicie po czeskiej stronie Karkonoszy.
Wiele druzyn bralo udzial w tej imprezie
parokrotnie. Do nich nalezaly m. innYmi ekipy z :
ZPB "Bielbaw" i ZPB "Bieltex" z Bielawy,
"Eskimo" "Uniontex" i "Poitex" z Lodzi, ,
"Frotex" z Prud.n:ika,"Fresco" ze Zgierza,
"Zwoltex" ze Zdunskiej Woli, K.Z.C.i P. z Krapkowic oraz druzyny z bratnich
zakladów wlókien chemicznych "Stilon" z Gorzowa Wielkopolskiego, "Wistom" z
Tomaszowa Mazowieckiego i "Elana" z Torunia.

JUBILEUSZOWY

RAJD
ODBIORCÓW i

DOSTAWCÓWCELWISKOZY

i "BEZ REKLAMACJI"

Dlugodystansowe Marsze Turystyczne

Sosnówka Dolno
8-11.0"" '81l

Zainicjowana przez Komisje Turystyki Górskiej Zarzadu Wojewódzkiego
PTTK w Jeleniej Górze, impreza ta w latach 1980 -82 organizowana byla przez
inne Oddzialy PTTK. Przejeta zostala przez Oddzial "Celwiskoza" w roku 1983.
Do 1997 roku Klub "Dreptak" zorganizowal i przeprowadzil 15 Marszów Dlugo-
dystansowych. Impreza ta polegala na tym, ze uczestnicy musieli przejsc w ciagu
jednego dnia, w tempie turystycznYm,wyznaczona trase górska dlugosci okolo 50
kilometrów. Trasy przebiegaly przewaznie pasmami Sudetów Zachodnich, np. :

w roku 1987 - Boguszów Gorce - Marciszów - Wolek - Szwajcarka
1990 - Jelenia Góra - Karpacz - Budniki - Kowary - Szwajcarka
1991 - Janowice Wlk. - Przelecz Widok - Okole - Zapora Pilchowie
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1995 -Lubawka -Przelecz 01craj -Karpacz - Sosnówka
ostatni w 1997 roku - Szklarska Poreba - Szrenica -Szpindlerowy Wyn -

Karpacz.

W marszach bralo udzial 40 -70 uczestników -
wytrawnych turystów~przewaznie z róznych
miejscowosci naszego województwa~ale takze

.~, ~.=, .~.'> .. z Wrocla-
wia~Wal-
brzych~
Leszna~
Kosciana~
Zielonej Góry~ Swidnicy~ Rudy Slaskiej~ Ra-
domska~ Kedzierzyna~ Gdyni. We wszyst-
kich Marszach wzial udzial jego najstarszy
uczestnik~ urodzony w 1929 ro~ Marian
Owczarek z Gryfowa Slaskiego. Z naszych
piechurów najwiecej razy w Marszach udzial
wzieli Longin Lygan i Józef Kruk.
Na kazdej imprezie organizatorzy zapewniali
uczestnikom : posile~ znaczki pamiatkowe~
dyplomy ~nagrody ~upominki i ewentualnie
konieczny transport.

NapunkciekontrolnymwKrzeszowie,podczas .

IX Dlugodystansowego Marszu Turystycznego
Marciszów - Andrzejówka. l 1.06.1988r.

Fot. K. Dobrocki

Czlonkowie Klubu i
Oddzialu brali zawsze licz-

ny i zaangazowany udzial w
akcjach wojewódzkich
"Porzadkowanie Gór~~.W
roku 1979 w Górach Izer-

skich na glównym szlaku
czerwonym, w 1980 roku
wykonywali prace porzad-
kowe w Rudawach Jano-

wickich w rejonie zamku
Bolczów~ w 1981r. na tere-
nie Pogórza Izerskiego od-
nawiali znaki turystyczne~ Czlonkowie"Dreptaka"podczasakcji"Czystegóry"w1982r.

Fot. K. Dobrocki
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a w 1982 roku naprawiali mostki na zielonym szlaku w rejonie Czarnego Kotla
Jagniatkowskiego.

Zarzad Klubu zorganizowal w polowie lat 70-tych konkurs na nazwe klubu.
Zwyciezyla nazwa "Dreptak" przed nazwami "Zólw" i "Slimak".

W roku 1984 Klub oglosil konkurs na znaczek klubowy. Sposród kilku nadesla-
nych projektów, wybrano propozycje Teodora
Gutaja, autora wielu projektów znaczków
rajdowych. Metalowy, emaliowany znaczek
Klubu "Dreptak", numerowany na jego
odwrocie, wreczano wraz z legitymacja
klubowa tzw. "czlonkomzwyczajnym",
najaktywniejszymuczestnikom imprez
turystycznych.

Z inicjatywy Klubu, Zarzad Oddzialu
ustanowil specjalna Dziecieca Odznake Turystyczna (DOT) w stopniu brazowym,
srebrnym i zlotym. Wreczana ona byla dzieciom do lat 12, za udzial w odpowied-
niej (wg regulaminu)ilosci wycieczek turystycznych zorganizowanych przez Klub
lub Oddzial.

Stanowila ona swoisty doping dla
rodziców, aby w wolnym od pracy

. dniu wybrac sie ze swoimi pociechami
na wycieczke. Nasza DOT byla wcze-
sniej ustanowiona niz ogólnopolska
odznaka "Siedmiomilowe buty".
Pierwszymi zdobywcami DOT byli:
Wawrzek i Przemek Dobruccy, Kasia
Tesznar, Kasia Tabaka, Agnieszka i
Slawek Chmarek, Joasia i Monika
Kosierkiewicz, Slawek Wojciecho-

Vice-prezesZbigniewKorzelskiwreczaPrzemkowi wski.
Dobrockiemu odznake OOT. Fot. K. Dobrucki
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Klub opracowal i wydal spiewnik turystyczny zawierajacy najbardziej popu-
larne piosenki spiewane na imprezach klubowych.

Klub Turystyki Pieszej "Dreptak" byl najliczniejszym klubem Oddzialu. W
okresie swietnosci liczyl okolo 120 czlonków. W znacznej czesci byli to doswiad-
czeni i aktywni turysci górscy.

Prezesami Klubu byli: Tadeusz Panas
Michal Kasztelan
Kazimierz Dobruclci
Józef Kruk
Stefan Pitera
Stefan Jablonski
Tadeusz Panas

Jan Filipowicz

1965 -1973
1974 -1977
1978 -1983
1984 -1986
1987 -1988
1989 - 1991
1992 - 1997
1997 -1999

W Zarzadzie Klub~ w róznych kadencjach dzialali aktywni turysci i organi-
zatorzy imprez: Stanislaw Wojtusiak, Adam Kosnrinski,Barbara Blarowska,
Zdzislaw Rzesniowiecki, Marek Wojciechowski, JózefTesznar, Jan Susabowski,
Maria Muzyka, Ryszard Chrobak, Janusz Lapinis, Ryszard Chmarek, Wojciech
Kosierkiewicz, Alicja Pasinska, Wojciech Kin, Janina i Janusz Babkiewiczowie.

AktywnymiczlonkamiKlub~ bioracymi aktywnyudzial w wielu imprezach,
równiez przy organizacji ich, byli :Halina Chmarek, Aleksandra Dobrucka, Alena
Filipowicz, Zofia Iglik, Jadwiga Kijanka, Alena Kosierkiewicz, Krzysztof Kowal-
ski, KrzysztofPasinski, Kazimiera Pitera, Ewa Tesznar.

Zakonczenie Rajdu "Szczytami Sudetów" w Sosnówce,w pazdzierniku 1987r.
Fot. W. Dobmcki
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Klub Turystyki Zeglarskiej "Bryza"

Kontynuujac dzialalnosc sekcji zeglarskiej Kola PTTK,
Klub organizowal swoja dzialalnosc wokól trzech
podstawowych zadan:
- szkolenia i podnoszenia umiejetnosci zeglarskich swoich
czlonków,
- remontów i wyposazania posiadanych jachtów i
pozyskiwania nowych zaglówek,

organizacji corocznych rejsów zeglarskich, na akwenie Wielkich Jezior Ma-
zurskich.

W pierwszych latach dzialalnosci Klubu, zeglarze nasi zdobywali uprawnienia
zeglarskie w róznych osrodkach szkoleniowych, np. GKKFiT w Gizycku, czy
PZZ w Trzebiezy. Z czasem, gdy do Klubu zglaszalo sie coraz wiecej chetnych
z uwagi na fakt, ze "Bryza" byla jedYnym klubem zeglarskim w Jeleniej Górze,
Klub organizowal szkolenia zeglarskie we wlasnym zakresie. Zajecia teore-
tyczne odbywaly sie w zime i na wiosne, a pIJWaniaszkoleniowe na jeziorze
Witka klZgorzelca, na stawie "Balaton" w Staniszowie lub na Mazurach. Egza-
miny na patenty zeglarskie odbywaly sie w roku 1972 w osrodku zeglarskim w
Kunicach klLegnicy, w 1974 i 1975 nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie-
województwo zielonogórskie, w latach 1977 i 1978 na stawie "Balaton" w Sta-
niszowie, a w latach pózniejszych na obozach zeglarskich na Jeziorach Mazur-
skich.

Na rejsie zeglarsldm. Fot. Z. Adamski

Ponad 300 zeglarzy
uzyskalo patent zeglarza
i sternika jachtowego na
14 kursach organizowa-
nych przez Klub "Bry-
za".
W koncu lat 70-tych do
Klubu nalezalo:
- l jachtowy kapitan
zeglugi baltyckiej,
- 22 sterników jachto-
wych,
85 zeglarzy jachtowych,

na okolo 120 czlonków
Klubu.

Dziesieciu cilonków Klubu posiadalo uprawnienia przodownika turystyki ze-
glarskiej PTTK, a dwóch uprawnienia instruktora zeglarstwa. Od roku 1965
Klub byl czlonkiem Polskiego Zwiazku Zeglarskiego, w pierwszych latach
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Okregowego we Wroclawiu, a po powstaniu województwa jeleniogórskiego -
Okregowego w Jeleniej Górze.

Klub rozpoczynal dzialalnosc posiadajac jeden jacht "Tahiti". W nastepnych
latach powiekszyl swoja flotylle: w 1972 roku, o jacht ''Nike'' typu Parus, w
1978 rokujacht "Bora-Bora" typu ElBimbo, w 1985 rokujacht "Tasmania" kla-
sy Venus, a w 1986 rokujacht "Pago-Pago" - drugi jacht klasy ElBimbo, który
zeglarze Klubu zmontowali z zakupionej surowej skorupy. Wszystkie jachty
zostaly wyposazone w przyczepne silniki spalinowe, wyposazenie gospodarcze i
mieszkalne, w nowe olinowanie i ozaglowanie.
Jachty przechodzily remonty i przebudowy dokonywane przez czlonków Klubu:
"Tahiti"w latach 1972 i 1974/75, ''Nike'' w latach 1972 i 1974/75. Lodzie nasze
zimowaly na Mazurach, poczatkowo w Piszu, pózniej w PGR w Gizycku, w
Osrodku Zeglarskim w Sztynorcie, a od roku 1977 w porcie zeglarskim LOK w
Gizycku.

Przed kazdym sezonem ekipa klubowa przygotowywala jachty do plywania.
Jachty wodowano, stawiano maszty, zakladano osprzet, dokonywano drobnych
napraw, kontrolowano sprawnosc silników.

Przez wszystkie 23 lata swojej dzialalnosci, Klub Turystyki Zeglarskiej
"Bryza" organizowal rejsy stazowo -wypoczynkowe na Wielkich Jeziorach Ma-
zurskich. Corocznie odbywalo sie 5 turnusów dwutygodniowych. We wszyst-
kich tych rejsach wzielo udzial ponad 1800 uczestników.

Prezesami Klubu byli: .

w latach 1965-66 - Pawel Sialkowski

1967-71 - Jerzy Bagdzinski
1972-73 - Janusz Babkiewicz
1974-79 - Tadeusz Markiewicz

1980-81 - Szczepan Sidor
1982-99 - Tadeusz Markiewicz

Aktywnymi czlonkami zarzadu Klubu i organizatorami zycia zeglarskiego w
klubie byli: Jerzy Javurek, Cezary Turski, Tadeusz Jedrzejczuk, Edmund Myk,
Tadeusz Janikowski, Miroslaw Bulat, Andrzej Fortuna, Marceli Bolociuk, Wla-
dyslaw Stasienko, Walenty Parpura, Marian Kuchnia, Gabriel Bechcicki, Piotr
Borkowski i Witold Kwiecinski.

.

Szczególnie duze zaslugi dla Klubu polozyl kolega Tadeusz Markiewicz.
Byl on przez wiele lat faktycznym organizatorem rejsów na Mazurach i remon-
tów jachtów. Byl organizatorem, a czesto wykonawca prac bosmanskich przed i
po sezonach plywan. Tadeusz Markiewicz jest od roku 1986 czlonkiem wladz
Okregowego Zwiazku Zeglarskiego w Jeleniej Górze, sprawujac funkcje prze-
wodniczacego Komisji Technicznej.
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Klub Turystyki Motorowej

Od roku 1965 Klub organizowal udzial motorowców Oddzialu w imprezach
turystycznych. W roku 1965- w Ogólnopolskim Zlocie Motorowym XX-lecie
Ziem Zachodnich we Wroclawiu; w X Centralnym Zlocie Turystów Zmotory-
zowanych do Kruszwicy; w 1966- w Zlocie Gwiazdzistym do Bydgoszczy; w
roku 1967- w XI Centralnym Zlocie Turystów Zmotoryzowanych do Morskiej
Granicy Pokoju; w 1970- w OkregoWYmZlocie Motorowym do Lwówka S1.

Klub byl organizatorem w roku 1967 duzej imprezy motorowej. Byl to
Gwiazdzisty Zlot Motorowy Przemyslu Wlókien Chemicznych z okazji XX-
lecia Zakladów "Celwiskoza". W tym Zlocie bralo udzial 90 uczestników.
Klub organizowal grupowe wyjazdy motocyklowe i samochodowe w Czeskie
Karkonosze i do NRD, m.in. do Szwajcarii Saksonskiej, Drezna, Berlina i Pocz-
damu.

W roku 1978 dzialacze Klubu sprawowali glówne funkcje kierownicze na
XXII Centralnym Zlocie Motorowym PTTK, organizowanym nad Zalewem w
Lesnej. W Zlocie wzielo udzial ponad 300 uczestników z 17 województw na
175 pojazdach.

W roku 1967 na zlece-
nie Zarzadu Okregu PTTK
we Wroclawiu, Klub zor-
ganizowal kurs dla kandy-
datów na przodowników
turystyki motorowej. Kurs
odbyl sie w DW FWP
"Krasnoludki" w Sosnów-
ce Górnej.

. Dogrywkana meciejednego ze
zlotów motorowych. Strzela z luku
Henryk Leszczynski. . Sedziuje Teo-
dor Gutaj. Fot. Z. Adamski

Kierownikiem kursu byl Stanislaw Kawiako. Uczestnikami byli koledzy z
oddzialów PTTK z Wroclawia, Walbrzycha, Legnicy, Swidnicy, Jeleniej Góry i

. "Celwiskozy". Po pomyslnym zdaniu egzaminów, przodownikami turystyki
motorowej zostali m.in. nasi koledzy: Jerzy Wróblewski, Wladyslaw Wieczorek,
Zdzislaw Rzesniowiecki, Teodor Gutaj, Marian Kuchnia, Feliks Salata, Kazi-
mierz Wisniewski.

Glówna impreza Klubu byly Zloty Motorowe "Wspólnego Celu" i PTTK.
Podjete byly.z inicjatywy redaktorów Gazety Zakladowej "Wspólny Cel", Stani-
slawa Kozara i Zbigniewa Adamskiego oraz Zarzadu Oddzialu PTTK. Zloty od-
bywaly sie co roku. W latach 1971 - 1989 odbylo sie 20 zlotów. Byly to impre-
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zy turystyczne bez rywalizacji czasowej, podczas których, uczestnicy odnajdy-
wali na trasie obiekty krajoznawcze. Imprezy konczylo wspólne ognisko, posi-
lek, rozdanie nagród, najczesciej po dogrywce punktowej, strzelania z luku do
tarczy. Trasy zlotów liczyly okolo 50 kilometrów i konczyly sie m.in. w schro-
nisku "Szwajcarka", Wojcieszowie, Ploszczynie, na zamku Grodziec, zamku
Swiny, w schronisku "Czartak", Krzeszowie, w schronisku "Perla Zachodu", na
Górze Szybowcowej w Jezowie, nad Wodospadem Szklarka oraz w Osrodku
Wypoczynkowym w Sosnówce. W zlotach bralo udzial zazwyczaj 15 -25 po-
jazdów.
Zwyciezcami Zlotów byli w kolejnosci ich organizacji: M. Kuchnia, M. Nareb-
ski, C. Turski, B. Mikro!, A. Pasinska, T. Szocinski, M. Narebski, T. Szocinski,
S. Piotrowski, J. Nienaratowicz, B. Mikrot, E. Ludwinowicz, J. Mroczek, Z.
Mach, A. Zwarycz, T. Szocinski, J. Falborski, D. Falborska.

Zloty przestaly byc organi-
zowane po likwidacji gazety
"Wspólny Cel" w roku
1989.

W roku 1991 Klub zor-
ganizowal Oddzialowy
Krajoznawczy Rajd Samo-
chodowy ,,Dookola Jeleniej
Góry", z zakonczeniem w
Wojcieszycach, w którym
wzielo udzial 15 pojazdów.

Prezesami Klubu Motorowego byli w latach:
1965 - 1968 - Jerzy Wróblewski,
1969 - 1973 -Janusz Kolonko,
1973 - 1975 - Cezary Turski,
1976 - Kazimierz Latka,
1977 -1989 - Edward Ogrodnik.

Obok nich w Zarzadzie Klubu dzialali: Jerzy Banaszak, Wieslawa Milanowska,
Stanislaw Kawiako, Henryk Wysocki, Mieczyslaw Mycka, Tadeusz Szocinski.

W organizacje imprez motorowych, a szczególnie Zlotów Motorowych
"Wspólnego Celu" i PTTK duzy wklad pracy spolecznej dali: Zdzislaw Rze-
sniowiecki, Zbigniew Adamski, Teodor Gutaj, Marian Kuchnia~

-
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Kolo Przewodników Zakladowych

Jesienia 1965 roku Zarzad Oddzialu po uzgodnieniu z Okregowa Komisja
Przewodnicka i Kolem Przewodników PTTK w Jeleniej Górze, rozpoczal szko-
lenie dla kandydatów na uprawnienia przewodnickie. Z dwudziestu kolegów,
którzy rozpoczeli szkolenie, po zdaniu egzaminu panstwowego przed Komisja z
legendarnym juz dzisiaj szefem wyszkolenia Tadeuszem Steciem, czternastu
uzyskalo uprawnienia przewodnika zakladowego PTTK.
Pierwszym przewodniczacym Kola Przewodników Zakladowych zostal Jan
Szalowicz. W roku 1968 przewodniczacym Kola zostal wybrany Waclaw Po-
stepski, który pelnil te funkcje przez wszystkie pozostale kadencje.

W róznych kadencjach w Zarzadzie Kola dzialali takze: Stefan Piotrowski,
Maria Gmur, Piotr Matysiak, Tadeusz Panas, Bronislaw Jarosz, Henryk Lesz-
czynski, Irena Grala oraz Teodor Gutaj.

Kolo zorganizowalo jeszcze kurs szkoleniowy w roku 1970 na podwyzsze-
nie klasy przewodnickiej i w roku 1978 kurs dla kandydatów na przewodników
zakladowych z Fabryki Dywanów oraz "Hydromechu" w Kowarach, Zakladów
Przemyslu Welnianego "Czesankowa" i Huty Szkla Technicznego w Jeleniej
Górze.
W wyniku akcji szkoleniowych w roku 1979 Kolo liczylo 24 przewodników za-
kladowych, w tym 1Oz klasa n (wyzsza) i 14 z klasa ITI.

Lata od 1965 do konca lat 70-tych, to okres duzego naplywu wycieczek do .

Zakladów "Celwiskoza". Srednio nasi przewo~cy oprowadzali po Zakladach
kazdego roku 50 -60 wycieczek przyjezdzajacych z calej Polski. To zaintereso-
wanie wynikalo w duzej mierze z atrakcyjnego polozenia "Celwiskozy" w Su-
detach Zachodnich, które czesto byly glównym celem wycieczek.

Ze sprawozdan Zarzadów Kola i Oddzialu wynika, ze w latach 1965 - 1989
przewodnicy oprowadzili po zakladzie "Celwiskoza" 1110 wycieczek z ponad
23 000 uczestników. Przewodnicy prowadzili kazdego roku w czerwcu, z okazji
Dnia Chemika ,,Niedziele Otwartych Bram". Podczas tych ''Niedziel'' przewod-
nicy oprowadzali spolecznie po Zakladzie mieszkanców Jeleniej Góry, w duzej
mierze rodziny pracowników oraz mlodziez zainteresowana podjeciem pracy w
"Celwiskozie".

Kolo PTTK przy Zakladowej Szkole Zawodowej

Po powstaniu Oddzialu PTTK "Celwiskoza", zorganizowane zostalo Kolo
PTTK przy ZSZ. Powstalo ono w marcu 1965 roku. Pierwszym przewodnicza-
cym Kola byl Andrzej Gizak, a czlonkami Zarzadu byli Wiktor Szczypek i Ro-
man Cukiera.
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Kolo, korzystajac z pomocy organizacyjnej Oddzialu i ogromnego zaangazowa-
nia w organizacje imprez turystycznych szkolnych dyrektora szkoly, wielolet-
niego dzialacza PTTK Wlodzimierza Chyczewskiego, szybko rozwinela bogata
i systematyczna dzialalnosc. W powiazaniu z programem nauki, organizowane
byly wycieczki dydaktyczne w Karkonosze, do Zgorzelca, Turoszowa, Wal-
brzycha, Legnicy, Wroclawia, a takze coroczne dalsze, kilkudniowe wycieczki
do Gdanska, Warszawy, Krakowa, w Bieszczady. Wycieczki mialy powtarzalny
cykl i program, w miare wymiany uczniów w klasach w kolejnych latach.
Co roku odbywaly sie dwudniowe górskie rajdy szkolne w Sudetach Zachod-
nich, w których brala udzial wiekszosc uczniów szkoly. Dla wielu z nich udzial
w tych, byl pierwszym zetknieciem sie z turystyka i krajoznawstwem.

Wielu z nich zostalo pózniej aktywnymi turystami. Przykladem tego jest
wieloletni dzialacz Klubu Zeglarskiego "Bryza" kolega Szczepan Sidor -uczeni
absolwent naszej ZSZ. Osiagniecia w dzialalnosci szkolnego Kola PTTK byly
mozliwe dzieki duzemu zaangazowaniu nauczycieli -opiekunów Kola: Edwarda
Ludwinowicza, Boleslawa Bara, Henryka Pawlowicza i Jadwigi Mroczek.

Poza wymienionYmijednostkami organizacyjnYmiOddzialu, dzialalnosc tu-
rystyczna i krajoznawcza podejmowana byla równiez przez Zarzad Oddzialu,
Biuro Oddzialu lub grupy zainteresowanych kolegów.

Turystyka kajakowa

-

Korzystajac z kajaków
skladanych wypozyczalni
sprzetu turystycznego, po-
dejmowane byly splywy
indywidualne róznYmi
rzekami Polski,
szczególnie modna w
latach szescdziesiatych
rzeka Drawa.
Dwutygodniowe splywy
kajakowe z dowozem
sprzetu i uczestników
autobusami. zakladoWYmi,
organizowal zapalony tu-
rysta kajakowy - kolega Na splywie kajakowym Drweca w 1985 roku. Fot. Z. Adamski
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Józef Tesznar -kierownik biura Oddzialu.
Splywy takie odbyly sie w latach 1973, 1975, 1982 na rzece Krufyni na
Mazurach na trasie Sorkwity - Nida. W roku 1984rzekaDrawaz Czaplinka,a w
roku 1985 rzeka Drweca na trasie Ostróda - Torun. W roku 1986 odbyl sie
splyw malo znana rzeka Rozpuda na Pojezierzu Suwalskim na trasie Jezioro
Rozpuda - Bakalarzewo - Augustów.
Nasi kajakowcy plywali równiez malownicza rzeka Czarna Hancza i Kanalem
Augustowskim. .

Do aktywnych i wielokrotnych uczestników splywów nalezeli: Józef i Ewa
Tesznarowie, Zbigniew i Teresa Adamscy, Maria Pawlik, Krzysztof Kowalski,
Anna Bilinska, Tadeusz Szocinski.

Turystyka narciarska

Od roku 1965 Oddzial organizowal wycieczki narciarskie. Byly to
przewaznie wycieczki w soboty i niedziele "na narty", najczesciej autobusami
zakladowymi. Poczatkowo byly to wycieczki dla narciarzy zjazdowych -okolo
10 wycieczek w roku. Oddzial organizowal równiez zimowe obozy narciarskie.
W roku 1975 w Tatrach z baza w schronisku "Murowaniec" na Hali
Gasienicowej pod kierownictwem Adama Kosminskiego, w roku 1976 w
Beskidach w schroniskach" Na Stozku" i na Szyndzielni, w roku 1979 w
GórachOrlickichw Zielencu. .

W roku 1976 z inicjatywy dzialaczy oddZialu PTTK, zakupiono wyciag
zaczepowy z zamiarem zamontowania go w Osrodku Wypoczynkowym w
Sosnówce. Jednak wobec braku sniegu w kolejnych sezonach - wyciag
sprzedano.

W latach oóZl1ielszvch_kiedv DODularnestalv sie narty biegowe, wycieczek. .
orgamzowano znaczme
wiecej, np. w roku 1985 -
20, a w roku 1986 -22
wycieczki~

Fot. K. Dobrucld

Nasi narciarze brali udzial w wielu Biegach Piastów w Jakuszycach.



37

Uczestnikami wielu wycieczek na narty biegowe do Jakuszyc byli: Jadwiga i
Slawomir Kijankowie, Zbigniew Korzeiski, Halina i Jerzy Javurkowie, Tadeusz
Szocinski, Anna Bilinska, Halina i Ryszard Chmarkowie, Kazimierz Dobrucki,
Stanislaw Kawiako, Stanislaw Paszkiet, Waldemar Judka, Zbigniew i Danuta
Rasiewiczowie, Wojciech Kosierkiewicz, Alicja i Krzysztof Pasinscy, Maria
Pawlik, Irena Grala, Jan Filipowicz, Tadeusz Rochnowski.

Krajoznawstwo

Oddzial PTTK "Celwiskoza" jako oddzial zakladowy, nastawiony byl w
swej dzialalnosci przede wszystkim na popularyzacje nawyków turystycznych
wsród zalogi. Za glówne zadanie krajoznawcze uznawal pokazywanie jak
najwiekszej liczbie pracowników, piekna róznych regionów Polski, zabytków
przeszlosci i obiektów wspólczesnych. Utwierdzal nas w tym przekonaniu fakt,
ze do ostatnich lat, w których organizowalismy "oklepane" wycieczki do
Warszawy, to zawsze w autobusie, kilka osób jechalo do stolicy po raz pierwszy
w zyciu.
Jednak Oddzial podejmowal równiez przedsiewziecie krajoznawcze.
Przez caly rok 1966 trwal Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczo - Turystyczny
"X wieków Polski". W ramach konkursu odbylo sie w zakladach "Celwiskoza"
szczególnie duzo imprez turystycznych. W ramach Zakladów pierwsze miejsce
w konkursie zajal Oddzial PTTK przed organizacja mlodziezowa ZMS i Kolem
Szkolnym PTTK. W powiecie jeleniogórskim pierwsze miejsce zajela
"Celwiskoza" przed "Orlem" Myslakowice. Stojacy przed Zakladowa Stolówka
pomnik ofiar filii obozu Gross - Rosen wzniesiony zostal przez nasz Oddzial
PTTK w ramach tego konkursu.

W roku 1968 w sezonie zimowym, w klubie
"Domu Chemika" zorganizowano cykl prelekcji
krajoznawczych Tadeusza Stecia o Dolnym Slasku.

;

-

W latach 1969 - 1975 Oddzial byl
organizatorem na terenie Zakladu wystaw:
"Plakatów turystycznych krajów europejskich",
"Polskich turystycznych kasowników pocztowych",
"Historii i dorobku Oddzialu". W roku 1979
Oddzial byl organizatorem w Sosnówce
Wojewódzkiego Przegladu Przezroczy
Krajoznawczych. W roku 1986 w Wojewódzkiej
Pracowni Krajoznawczej PTTK, Kazimierz
Dobrucki eksponowal swoja wystawe fotograficzna
"Czeskie Karkonosze i Czeski Raj", oraz mial 3
prelekcje, ilustrowane przezroczami.
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Cezary Turski wyglosil w 1986 roku dwie prelekcje pt. "Heraldyka Kra-
joznawcza" .
W latach 1980 - 1997, kazdego roku Oddzial byl organizatorem jednego z rejo-
nów eliminacji wojewódzkich Konkursu Krajoznawczo - Turystycznego Mlo-
dziezy Szkolnej, w którym zawsze bralo udzial kilkanascie druzyn z róznych
szkól.

Kolega Zdzislaw Rzesniowiecki byl organizatorem i kierownikiem Woje-
wódzkiej Pracowni Krajoznawczej PTTK przez caly okres jej dzialalnosci. Po
likwidacji Zarzadu Wojewódzkiego PTTK, Pracownie w 1990 roku przejal nasz
Oddzial PTTK i zostala ona przeniesiona na teren zakladów "Jelchem".

W okresie jesienno-zimowym 1986/87 Oddzial zorganizowal kurs organizatorów turystyki, który ukonczylo
26 osób. Zakonczenie kursu z wreczeniem legitymacji i odznak odbylo sie w dniu 24 maja 1987 roku kolo

schroniska "Andrzejówka", podczas jednego z etapów rajdu "Szczytami Sudetów"

Fot. K. Dobrucki


