W dniu 26 listopada w Klubie Pracowniczym PWr odbyło się spotkanie upamiętniające 50 rocznicę
istnienia Oddziału PTTK naszej uczelni. Honorowy patronat nad obchodami przyjął JM Rektor prof. dr
hab. Tadeusz Luty. Prorektor prof. Ernest Kubica, dyrektor administracyjny mgr inż. Andrzej Kaczkowski
przybyli jako przedstawiciele władz uczelni, W uroczystości udział wzięli także: kierownik Zakładu Usług
Socjalnych inż. Kazimierz Pabisiak, mgr inż. Andrzej Ostoja-Solecki, wiceprezes Zarządu Głównego
PTTK dr inż. Marek Staffa oraz liczni członkowie PTTK, sympatycy turystyki i inni zaproszeni goście.
Spotkanie otworzyła dr inż. Elżbieta Nowińska, prezes Zarządu Oddziału Politechniki. Przedstawiła ona
historię tych 50 lat działalności Oddziału. Chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy zakładali nasz oddział, działali w nim i uczestniczyli w naszych wspólnych wyprawach.
Prorektor Ernest Kubica w ciepłych słowach wspomniał długoletniego prezesa Oddziału prof. Adama
Cybulskiego oraz wyprawy turystyczne z tamtych lat. Podkreślił również znaczenie uprawiania i rozwijania
turystyki przez pracowników i studentów wyższych uczelni. Ta forma wypoczynku świetnie regeneruje
ludzi pochłoniętych na co dzień pracą intelektualną, inżynierską i znoszących trudy dydaktyki.
Zabierali też głos mgr inż. Andrzej Kaczkowski i dr inż. Marek Staffa.
Dwudziestu ośmiu osobom wręczono medale „50 lat Oddziału PTTK Politechniki Wrocławskiej"
i upominki - albumy i książki o tematyce turystycznej. Otrzymali je długoletni działacze Oddziału oraz
osoby wspierające turystykę na naszej uczelni.
Mniej formalną część spotkania, której organizatorem był wiceprezes Oddziału inż. Zdzisław Witkowski,
wypełniły bogato ilustrowane przeźroczami wspomnienia z wypadów turystycznych. Wszyscy otrzymali
pamiątkowe odznaki oddziału.
Trzeba tu koniecznie wspomnieć o wystawie fotografii ilustrującej działalność Oddziału w latach
1953-2003, a zorganizowanej przez kolegów Ryszarda Czocha i Zdzisława Witkowskiego. Wystawa była
prezentowana przez tydzień na pierwszym piętrze Gmachu Głównego (w holu przed Klubem
Pracowniczym).
Tak, to już 50 lat minęło od chwili, gdy w wyniku akcji Zarządu Okręgu PTTK został powołany do życia

Oddział przy Politechnice Wrocławskiej. 12 maja 1953 roku wybrano pierwszy Zarząd Oddziału. Jego
prezesem był prof. Tadeusz Broniewski, wiceprezesami - prof. H. Gumienny i T. Drożdżewski,
sekretarzem - M. Łapińska-Cybulska, z-cą sekretarza-J. Martynowicz, skarbnikiem - M. Ślusarska, z-cą
skarbnika - B. Peszkowska, a Tadeusz Zipser był członkiem Zarządu. W skład komisji rewizyjnej
wchodzili: Z. Szafran, prof. E. Dworzak, S. Fuliński i R. Hajman.
Oczywiście na przestrzeni tych 50 lat Zarząd Oddziału zmieniał się wielokrotnie. Trudno tu wymienić
pełne składy osobowe kolejnych zarządów, ale wypada przedstawić przynajmniej wszystkich prezesów
Oddziału:
prof. T. Broniewski (1953-1956),
prof. T. Waszkiewicz (1956-1957),
prof. A. Cybulski (1957-1966),
doc. B. Bałaziński (1966-1970),
doc. W. Kazimierczak (1970-1981),
dr inż. R. Czoch (1981-1989),
dr inż. E. Nowińska (1989- ).
Nie można też zapomnieć o Sekretariacie Oddziału, który bez względu na skromne warunki lokalowe
pełni cały czas rolę biura, wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz miejsca spotkań zarządu działaczy
i sympatyków. Pierwszą kierowniczką sekretariatu była Krystyna Ostaszkiewicz-Gąsiorowska. Jej
następcami kolejno byli: Kazimierz Krzyżak, Witold Bania i pani Irena Okolów.
Obecnie funkcję tę pełni z wielkim zaangażowaniem pani Magda Zawada. Dzięki Jej inicjatywie lokal
sekretariatu stał się bardziej funkcjonalny i estetyczny.
Od początku działalności Oddziału PTTK przy PWr wykształciły się pewne formy turystyki
popularne do dzisiaj. Narciarstwo było i jest bardzo popularne zarówno wśród kadry jak i studentów,
wśród starszych i młodszych, w górach bliskich i dalekich, tych niższych i wysokich.
Pierwszym przewodniczącym Komisji Narciarskiej był prof. Adam Cybulski -późniejszy długoletni
prezes Oddziału. Regulamin, który opracował przewodniczący Komisji Narciarskiej, połowę miejsc na obozach i rajdach przewidywał dla pracowników, natomiast drugą połowę dla studentów. Za najważniejsze
uznawał naukę jazdy na nartach. Organizowano ją w Szczyrku, na Szyndzielni, u Bustryckich na Hali
Gąsienicowej, w Bronku Czechu, w Strzesze Akademickiej i w Zieleńcu. Instruktorami byli zazwyczaj
pracownicy naszego Studium WF, magistrowie Adam Dotzauer, Leszek Kucharski, Józef Bogdanowicz
i Zdzisław Wolański. Potem przyszli młodsi. Przepraszamy, że wszystkich nie wymienimy. Oprócz
obozów organizowaliśmy wyjazdy na Wysokogórskie Rajdy Tatrzańskie. Drużyna Oddziału uczestniczyła
w takich rajdach wielokrotnie, a tym, który prowadził ją w latach pięćdziesiątych, był nieodżałowany Adaś
Dotzauer. Inną formą działalności na tym polu były niedzielne, a potem sobotnio-niedzielne expres-narty
czy wielokrotny udział naszej drużyny w Biegu Piastów i Gwarków.
Sprawą, która łączyła zawsze wszystkich członków naszego Oddziału, była i jest nadal turystyka
górska. Uprawiano różne jej formy: od najbardziej ambitnej turystyki wysokogórskiej (bo przez pewien
czas działał Klub Wysokogórski pod przewodnictwem kolegi Tadeusza Zipsera) po masowe wycieczki czy
udziały w licznych rajdach. Wycieczki często były prowadzone przez profesorów Tworowskiego,
Waszkiewicza i Cybulskiego.
W latach sześćdziesiątych przyszła moda na Rajdy Świętojańskie, rajdy nocne, rajdy pod parasolem,
wycieczki na pieczenie ziemniaków. Wśród organizatorów tych imprez byli doc. Mirek Walkowiak, prof.
Władzio Mironowicz, kol. Wojciech Klimek, prof. Wojtek Suski i inni. Działalność krajoznawcza kwitła.
W późniejszych latach komisja górska to: doc. Witold Kazimierczak, mgr Janusz Jarmuła, dr Waldek
Olszewski, dr Andrzej Jabłoński, którzy organizowali i prowadzili obozy i rajdy.

Komisja autokarowa, którą prowadziła pani Marta Cybulska, woziła ludzi do Lublina i Krakowa, do
Białowieży i w Bieszczady, w Sudety i w Tatry. Praktycznie trudno byłoby wymienić miejsce, do którego nie
dotarliśmy. Przed takimi wyprawami krajoznawczymi profesorowie Broniewski i Kozaczewski prowadzili
wykłady z architektury, a część ich słuchaczy została potem przewodnikami po Wrocławiu. Szczególnie
mile wspominaliśmy i wspominamy imprezy z cyklu „Jaśnie pan zaprasza do Zamku" kończące się
w Zamku Czocha, gdzie uczestników podejmował nasz kol. Rysio Czoch. Po takich wojażach
organizowano spotkania w klubie uczelnianym i wspominano te zdarzenia.
Sport żeglarski został zapoczątkowany przez braci Kuśmidrowiczów, którzy na małej łódeczce P-7
przepłynęli z Kłodzka do Wrocławia. Rozwijał tę działalność klub żeglarski „Grot" ze swoimi
komandorami prof. Rysiem Rogala i prof. Mieciem Teisserem. Nie sposób nie wspomnieć o Jadzi
Kosendziak, dobrym duchu żeglarzy. Początek lat sześćdziesiątych to najkorzystniejszy dla tego sportu
okres. Klub stał się właścicielem pięciu łodzi klasy L. Pływano na nich po Odrze, Mazurach, Zalewie
Szczecińskim, a nawet po Adriatyku.. Członkowie klubu szkoląc się i żeglując zdobywali stopnie
żeglarskie - nawet te najwyższe. Na wyczarterowanych jachtach uprawiano żeglarstwo morskie. Dziś
żeglarze czekają na bardziej przychylne wiatry, czyli – mówiąc językiem współczesnych gazet - na
bogatych sponsorów.
Mieliśmy również kajakarzy. Przez kilka kolejnych lat koi. Zbigniew Zajdą organizował wyjazdy na
jeziora augustowskie i inne ciekawe akweny.
W historii naszego Oddziału występowali także kolarze, jeźdźcy, turyści „zagraniczni" - tzn.
uprawiający krajoznawczą turystykę zagraniczną.
Istotnym nurtem naszej działalności były też spotkania klubowe, na których przy kawie i pączkach
wspominano ciekawsze wyprawy turystyczne, zwłaszcza zagraniczne, gdyż były jeszcze rzadkością.
Zwykle prezentowano przy tej okazji liczne przeźrocza. W długie jesienno-zimowe wieczory uczestnicy
wypraw opowiadali o swoich przygodach oraz dzielili się wrażeniami i doświadczeniami.
Lata siedemdziesiąte to chyba najbardziej dynamiczny okres działalności Oddziału. Wtedy to
powstały trzy komisje, dwa koła i klub żeglarski „Grot".
Komisja turystyki górskiej zajmowała się organizacją wycieczek sobotnio-niedzielnych, letnich
obozów wędrownych i rajdów. Najbardziej renomowanym rajdem okazał się coroczny Rajd Pracowników
Politechniki. Odbywały się na nich konkursy turystyczne, w których główną nagrodą był „Pieniek
Przechodni Prezesa". Komisja Turystyki Narciarskiej organizowała narciarskie wycieczki weekendowe oraz
obozy w czasie ferii zimowych. Komisja krajoznawcza prowadziła też wiele imprez turystycznych.
Największą liczbę uczestników gromadziły wielodniowe wycieczki o nazwie „Gigant" oraz klubowe
imprezy z przezroczami.
W działalność Oddziału włączali się czynnie członkowie dwóch kół istniejących przy wrocławskich
jednostkach badawczo-rozwojowych skupiających wielu absolwentów PWr. Koło nr l działało przy
Przemysłowym Instytucie Elektrotechniki, a Koło nr 2 - przy dawnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym
Elektroniki Próżniowej. W ramach własnej działalności organizowały głównie imprezy górskie
i krajoznawcze. Członkowie Koła nr l zajmowali się kolarstwem i narciarstwem. Obozy szkoleniowe, rejsy
i regaty to domena klubu żeglarskiego „Grot".
Obecna działalność Oddziału, tak jak działalność całej PTTK, jest mniej intensywna, niż przed laty.
Na początku lat dziewięćdziesiątych, w związku ze zmianami politycznymi i gospodarczymi zaczęło
obowiązywać nowe prawo o stowarzyszeniach. Spowodowało to rozwiązanie Zarządów Wojewódzkich
PTTK, które były podstawą działania kół niższego szczebla. Zaczęto patrzeć inaczej na wszystko, co nie
przynosiło szybkich korzyści. Turystyka znalazła się na szarym końcu w zainteresowaniach władz różnego
szczebla. Kluby turystyczne, koła i oddziały zawieszały swoją działalność lub wręcz się rozwiązywały.
Dzięki determinacji członków Zarządu, oraz przychylności władz Uczelni udało się utrzymać działalność

turystyczną PTTK na Politechnice. Oddział PTTK przy Politechnice Wrocławskiej został zarejestrowany
w nowych strukturach w dniu 26 października 2001 roku.
Obecnie Zarząd działa w następującym składzie: prezes - kol. Elżbieta Nowińska; wiceprezesi - kol.
Jan Francyk i kol. Zdzisław Witkowski; skarbnik - koi. Zbigniew Rodziewicz; przew. Komisji
Narciarskiej - kol. Anna Musialik-Piotrowska; przew. Komisji Górskiej - Witold Mielcarek; przew.
Komisji Krajoznawczej - kol. Janina Polakowska; przew. Komisji Kajakowej -kol. Zbigniew Zajda;
przew. Klubu Żeglarskiego - kol. Bogdan Zagańczyk; przew. Komisji Rewizyjnej - kol. Anna
Chojnowska.
W naszym oddziale najbardziej aktywnie działają obecnie Komisja Turystyki Górskiej, Komisja Turystyki
Narciarskiej i Koło nr 1. Najciekawsze imprezy Komisji Górskiej to „Wiosna w Tatrach", „Rajdy
Pracowników Politechniki", .Jesień w Tatrach" i wycieczki górskie w celu zdobywania „Korony Sudetów".
Komisja Turystyki Narciarskiej jest organizatorem pięknych obozów narciarskich odbywających się już
tradycyjnie w Wiśle oraz ekpress nart. Komisja ta organizuje również drużyny startujące w słynnym „Biegu
Piastów" i Rajdzie Tatrzańskim. W Kole nr l najbardziej aktywnymi okazali się cykliści i narciarze
biegowi.
Jako sukces, w tych niełatwych dla turystyki warunkach należy odnotować powstanie przy naszym
Oddziale nowego klubu. Nosi on nazwę „Dark River" i skupia młodych pracowników naukowych, głównie
z I-3. Szefem klubu jest kol. Sebastian Suppan.
Praca naszego Oddziału jest wysoko oceniana przez instytucje zwierzchnie PTTK, a może o tym
świadczyć przyznanie Oddziałowi przez Zarząd Główny najwyższego odznaczenia PTTK - „Złotej
Odznaki". Wielu członków naszego Oddziału za swą działalność zostało uhonorowanych srebrnymi
i złotymi odznakami PTTK.
Można mieć nadzieję i życzyć sobie, żeby działalność turystyczna Oddziału, czynnie wspierana
przez Władze Uczelni, osiągnęła poziom godny wszystkich wspaniałych ludzi, którzy w minionym
półwieczu pracowali na rzecz Oddziału PTTK i uczelnianego środowiska.
Elżbieta Nowińska, Jan Francyk

