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ROZDZIAŁ I 

AA. ZNANE I MNIEJ ZNANE FAKTY 
Z ŻYCIORYSU „PROFESORA” 

TEOFILA LIGENZY VEL OZIMKA

Teofil Ligenza vel Ozimek z Jeleniej Góry.
Nauczyciel tajnego nauczania.
Honorowy członek PTTK i PTSM.
Niestrudzony wychowawca kadry piechurów i krajoznawców.
Nestor – legenda turystyki PTTK w Jeleniej Górze i na Dolnym Śląsku.
Takimi słowami żegnali Go wychowankowie i piechurzy dolnośląscy 
w lipcu 2009 r.

Kim był ten zacny, a tak ceniony przez szerokie rzesze człowiek? Spró
bujemy na to pytanie odpowiedzieć w niniejszym wydawnictwie prezen
tując Jego skrócony życiorys, a także wspomnienia jakie zostawił nieraz 
bardzo głęboko ukryte w sercach i w umysłach licznych przyjaciół i zna
jomych. 

Teofil Ligęza (tak zostało zapisane w parafialnej metryce urodzenia 
i chrztu) urodził się 5 grudnia 1912r. w folwarku Lasek (obecnie Sosno
wice Dwór) jako drugie dziecko Zofii z domu Bajdek i Marka – rybaka 
dworskiego. Ojciec opiekował się w imieniu właścicieli kilkoma stawami 
dworskimi, dostarczał ryby na stoły a nazywano go Marek Rybak. Dopiero 
pobór do wojska zmusił do użycia nazwiska, z którym było nieco kłopotów 
bo raz było to Ligenza raz Ozimek. Tę dwoistość przyjął syn Teofil uży
wając do końca życia obu nazwisk. Ochrzczony został 22 grudnia 1912 r. 
w kościele parafialnym w Sosnowicy powiat włodawski. Sosnowica to 
duża wieś położona na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej w zabagnio
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nej dolinie Piwonii dopływie Tyśmienicy. Obecnie jest to lokalny ośrodek 
ruchu turystyczno-wypoczynkowego związanego z kompleksem Lasów 
Parczewskich oraz pobliską grupą trzech Jezior Sosnowickich, z których 
najciekawsze jest Jezioro Białe. 

Pewnego romantyzmu tamtym z pewnością trudnym latom – okres I 
wojny światowej i pierwsze lata z trudem wywalczonej niepodległości – 
nadaje informacja, że sosnowicki dwór był od wieków posiadłością znanej 
rodziny magnackiej Sosnowskich herbu Nałęcz, którzy gospodarowali tu 
co najmniej od XVI wieku. W drugiej połowie XVIII wieku kiedy wła
ścicielem dóbr (z resztą dosyć rozległych) był Józef Sosnowski piastujący 
wysoką godność hetmana polnego litewskiego a ponoć także wojewody 
połockiego, w życiu majątku, a raczej starszej córki pana hetmana Lu
dwiki, pojawił się niewiele jeszcze wtedy znany młody oficer Tadeusz Ko
ściuszko. Niestety sympatycznie nawiązana znajomość, a potem żarliwa 
miłość obojga zakończyła się… czarną polewką. Dumny hetman nie mógł 
dopuścić do takiego mezaliansu. Ludwika już potem jako Lubomirska do 
końca życia żałowała utraty ukochanego, a rozżalony Kościuszko po tej 
rekuzie wyjechał za granicę. 

Wczesne dzieciństwo Teofil, jak sam kiedyś napisał, spędził na pasaniu 
bydła i podglądaniu przyrody. Do szkoły powszechnej 4 klasowej uczęsz
czał w Tyśmienicy w Lasach Parczewskich i w Parczewie. 

Pierwszy dokument, który znamy z tamtych wczesnych czasów to 
„Cenzura szkolna” (dzisiejsze świadectwo szkolne) z klasy VI szkoły 
powszechnej 7-mio klasowej we Włodawie wystawiona 1 lutego 1927 r. 
Dowiadujemy się z niej m.in., że Teofil Ozimek… był w roku szkolnym 
1926/27 uczniem klasy szóstej i otrzymał następujące oceny (podano za I 
i II półrocze, czyli rok szkolny kończył się w styczniu – przyp. ZG) m.in. 
sprawowanie się – dobry, a potem bardzo dobry, rachunki z geometrią – 
dobry, a potem bardzo dobry, przyrodoznawstwo – dobry, a potem bardzo 
dobry. W sumie otrzymał 13 ocen, opuścił 4 dni usprawiedliwione. Bar
dzo interesujący jest jeszcze jeden szczegół. Świadectwo wypisał pięknym, 
kaligraficznym pismem wychowawca – Czesław Wycech, późniejszy wy
bitny działacz ludowy, nauczycielski, konspiracyjny, a po II wojnie świa
towej minister oświaty i marszałek Sejmu w latach 1957-71. Ten wycho
wawca prowadzący wtedy koło biologiczne w zasadniczy sposób pogłębił 
i rozwinął wykazywane już od czwartej klasy zainteresowania przyrodni
cze młodego Teofila. Sam mówił, że zaczęły się one już w czwartej klasie 
niższej szkoły w Parczewie w drużynie skautowskiej. 
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Uczęszczanie do szkoły we Włodawie stało się możliwe dzięki temu, 
że ojciec Teofila otrzymał w mieście posadę pomocniczego woźnego Kasy 
Skarbowej. Na stanowisku tym przepracował wiele lat, co potwierdza za
chowana legitymacja służbowa nadająca jemu i jego żonie status pracow
nika państwowego i zniżkę kolejową. 

Po ukończeniu w 1928 roku, 7-mio klasowej szkoły powszechnej we 
Włodawie z ogólnym wynikiem bardzo dobrym i z siedmioma bardzo 
dobrymi na świadectwie (w tym z rachunków z geometrią, z przyrody 
żywej i geografii) wstąpił do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego 
Męskiego w Chełmie. 

Klasę pierwszą ukończył z ogólnym wynikiem dobrym uzyskując 3 
oceny bardzo dobre (sprawowanie się, język niemiecki, biologia – botani
ka i zoologia). Był uczniem sumiennym, bo wprawdzie opuścił 83 godzi
ny lekcyjne, ale tylko 2 nie zostały usprawiedliwione. Ukończył w 1933 r. 
po 5-ciu latach seminarium zdobywając wykształcenie nauczycielskie. 
Przez cały czas nauki w szkole średniej mieszkał na stancji, bo rodziców 
nie było stać na opłacenie internatu (internat droższy od stancji – dziś 
nieco inaczej – przyp. ZG). Podczas pobytu w seminarium prowadził koło 
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biologiczne i uczestniczył w zajęciach szkolnego koła krajoznawczego po
twierdzając to wstąpieniem do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 
W liceum dorabiał rysowaniem kredkami obrazków głównie przyrodni
czych, krajoznawczych, których sprzedaż umożliwiała wnoszenie opłat 
szkolnych. 

Pracę rozpoczął 20 sierpnia 1933 r. jako nauczyciel Żydowskiej Szkoły 
Wyznaniowej we Włodawie ucząc języka polskiego, matematyki, przy
rody i historii. Miał okazję bliżej poznać kulturę włodawskich Żydów 
i język jidysz. Niestety ortodoksyjni Żydzi woleli poświęcić czas na studio
wanie Talmudu, niż na wędrówki. Teofil nadrabia te braki wakacyjnymi 
wędrówkami po Lubelszczyźnie. Okres pracy w szkole żydowskiej był po
traktowany jako praktyka. 

Pierwsza umowa o pracę pojawia się w dniu 18 kwietnia 1935 r., a zo
stała zawarta między Inspektorem Szkolnym w Chełmie Antonim Pikul
skim, a Teofilem Ligenzą vel Ozimkiem mówiąca, że ten ostatni przyjmu
je obowiązek nauczyciela w publicznych szkołach powszechnych obwodu 
chełmskiego w okresie 1 V 15 VI 1935 r. w wymiarze 30 godzin tygodnio
wo. W tym czasie uczy jako nauczyciel państwowy – kierujący w Szkole 
Powszechnej w Leśnej gmina Hańsk, powiat Włodawa. Niedługo potem, 
bo 30 VIII 1935 r. Inspektor Oświaty w Chełmie wystawia mianowanie 
dla T. Ligenzy do pracy nauczycielskiej od 1 IX 1935 w 2-klasowej Szkole 
Powszechnej w Dołholisce powiat Włodawa (gmina Wisznica) jako na
uczyciela kontraktowego. 

W tamtych czasach T. Ligenza angażuje się w powszechne wówczas 
w Polsce działania o silnym podłożu patriotycznym. Bierze 4-krotny 
udział (lata 1931, 1934, 1935 i 1938) w organizowanych przez Ligę Obro
ny Powietrznej i Przeciwgazowej kursach szkoleniowych kończąc każdy 
z nich z bardzo dobrym wynikiem i zdobywając w ostatnim stopień ko
mendanta obrony przeciwlotniczej domów mieszkalnych. Ukończył też 
w 1932 r. kurs organizowany przez PCK zdobywając uprawnienia ratow
nika i w tymże roku kurs pożarnictwa. 

Po skończeniu pracy z Szkole Żydowskiej i otrzymaniu stałej pracy 
nauczycielskiej w Dołholisce wraz z niedawno poślubioną żoną Ireną 
z domu Wiśniewską przenosi się z Leśnej do tej wsi i mieszka tam do 1945 r. 
W chwili wybuchu II wojny światowej miał na swym utrzymaniu żonę, 
teściową i dwójkę dzieci – syna Zdzisława Krzysztofa i córkę Elżbietę Ja
dwigę. I tutaj sporej rangi ciekawostka rodzinna. Wspomniany wcześniej 
Czesław Wycech był ojcem chrzestnym najstarszego syna. 
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Żądny wiedzy studiował zaocznie na Wyższym Kursie Nauczyciel
skim ZNP w Warszawie i skończył dział A (przedmioty pedagogiczne), 
a podczas wakacji 1939 roku rozpoczął w stolicy studiowanie tzw. działu B 
(przyrodoznawstwo: biologia z chemią). Okupacja przerwała studia. 

W listopadzie 1939 r. rozpoczął pracę jako „Lehrer Volkschule” (na
uczyciel szkoły ludowej) w Dołholisce. Pracował tu do 15 XI 1942 r. ucząc 
w tzw. jawnym szkolnictwie polskim na terenach okupowanych. Tutaj sto
sował wg Jego własnego określenia tzw. nauczanie przemycane. Polegało 
ono na tym, że uczył zakazanych treści historycznych, geograficznych oraz 
przerabiał z uczniami czytanki z przedwojennej książki do nauki języka 
polskiego. Uczniowie w torbach przynosili wyrwane z zakazanych podręcz
ników odpowiednie kartki przykryte „Sterem” krakowskim drukowanym 
prze Niemców do nauki języka polskiego. Warto wspomnieć o patriotycz
nej postawie uczniów (tzw. mały sabotaż); gdy radca szkolny (Niemiec) 
zarządził zdjęcie ze ściany w klasie godła Państwa Polskiego, spontanicznie 
pożegnano je odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Gdy tenże radca zarzą
dził opuszczenie w modlitwie przed i po lekcji zwrotu: „O Mario, Królowo 
Korony Polskiej módl się za nami”, samorzutnie ustalili, że zamiast tego 
zwrotu będzie chwila milczenia (cicha modlitwa). Gdy ten sam radca na
kazał przekazanie biblioteki szkolnej władzom okupacyjnym wypożyczyli 
po kilka, a nawet kilkanaście książek do zwrotu po wojnie. I co bardzo bu
dujące niemal w 100% zwrócili je we wrześniu 1944 r. mimo, że nie były ni
gdzie rejestrowane. W przededniu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 
w 1941 r. odbyła się krótka wizytacja radcy szkolnego, podczas której za
improwizowano temat lekcji wg upodobań okupanta. 

Nauczanie tajne niezorganizowane (polska nomenklatura urzę
dowa) rozpoczęło się po rozwiązaniu w 1942 r. jawnego szkolnictwa 
polskiego na terenach okupowanych. Od 1 X 1942 r. przeniesiono T. 
Ligenzę do Szkoły Powszechnej w Sajówce powiat Biała Podlaska „Im 
Interesse des Dienstes” (w imię dobra służby). Udało się jednak dzięki 
wstawiennictwu polskiego inspektora szkolnego Jana Makaruka (pod
władny radcy szkolnego) uzyskać zwolnienie Go z tego przeniesienia. 
Argumentem były względy rodzinne – zagospodarowanie się w Dołho
lisce, które mogło uzupełnić bardzo niskie wynagrodzenie warte 200 zł 
(cena 1 kg słoniny). Zaczął więc od 15 XI 1942 nauczanie w Dołho
lisce. Było to nauczanie tajne. Nie wiedział, że takie odbywało się też 
pod egidą rządu polskiego w Londynie. Lekcje odbywały się w więk
szych izbach wiejskich (nauczyciel miał tylko jeden niewielki pokój), 
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a w oknie dyżurowali domownicy, aby nie dać się zaskoczyć kontroli 
niemieckiej. Wybierano ze względu na niebezpieczeństwo domy poło
żone na uboczu, w pewnej odległości od traktu. Opisujący tamte trudne 
czasy T. Ligenza cytuje sporą ilość nazwisk uczniów, którzy pobierali 
tym systemem naukę. Co pewien czas kierownik szkoły w Wisznicach 
Jan Bochen, który miał kontakty z tajnym inspektorem oświaty w Bia
łej Podlaskiej (wspomnianym już wcześniej Janem Makarukiem) po
syłał nauczycielom zaszyfrowane sprawozdania w formie RGO (Rady 
Głównej Opiekuńczej). Okupant zezwalał kwestować na rzecz RGO po 
1 zł na 3 osoby, po 2 zł na 5 osób, co odczytywano: w kl I jest 3 uczniów, 
w kl II – 5 uczniów). Opłaty za nauczanie pobierane były w naturaliach 
w różnej wysokości w zależności od zamożności rodziców uczniów. 
Biedni nie płacili nic. W końcu roku szkolnego Jan Bochen zapisywał 
uczniów T. Ligenzy w rejestr uczniów szkoły (jawnej) w Wisznicach i 
wydawał im świadectwa promocyjne lub ukończenia szkoły. 

Nauczanie tajne zorganizowane (w urzędowej polskiej nomenklaturze 
opłacone przez rząd polski w Londynie). Po zorientowaniu się, że pod
ziemna sieć tajnego nauczania oparta jest o przedwojenny podział admi
nistracyjny Polski T. Ligenza zarejestrował swoją działalność u inspektora 
tajnej oświaty we Włodawie Tadeusza Lewandowskiego. Miało to miejsce 
pod koniec kwietnia 1944 r. Po pewnym czasie inspektor oznajmił, że ma 
pieniądze od rządu w Londynie, ale nie miał ich przy sobie i w efekcie 
zainteresowany nigdy ich nie otrzymał. 

Z czasów okupacyjnych pochodzi kolejne wspomnienie T. Ligenzy. 
W lecie 1941 r. koło północy obudził Go stukaniem w okno Adolf Rudko 
nauczyciel z Nahajek (kilkanaście kilometrów od Dołholiski) i oznajmił, że 
gestapowcy zabrali jego koleżankę Marię Śliwowską, a jemu udał się zbiec. 
T. Ligenza natychmiast opuścił zacisze domowe, zaś następnego dnia prze
niósł się ze spaniem na siano nad oborę w zagrodzie Stefana Pyszki w Rata
jewicach (1 km od Dołholiski) i tam sypiał dopóki nie wypędził Go mróz. 
W dzień (dom, w którym mieszkał stał tuż przy trakcie) domownicy czu
wali, czy nie zbliża się niebezpieczeństwo ze strony okupanta. W przypadku 
jakiegokolwiek niebezpieczeństwa nauczyciel umykał z mieszkania między 
zboża i wracał wówczas, gdy umówiony sygnał na to pozwalał. 

Okres tajnego nauczania T. Ligenza krótko opisał w piśmie z dnia 15 
X 1946 r. do Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej przy Kuratorium Okrę
gu Szkolnego w Lublinie „narażając się przez to ze strony okupanta na 
represje, których tylko szczęśliwym zbiegiem okoliczności udało mi się 
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uniknąć. Nauczanie było prowadzone nie tylko dla celów zarobkowych, 
lecz także dla celów ideowych, gdyż od korzystania z tej nauki nie wy
kluczałem dzieci niezamożnych pomimo, że sam wraz ze swoją rodziną 
znajdowałem się w bardzo trudnej sytuacji materialnej (np. zupełny brak 
wierzchniego okrycia)”. Oficjalnie zaliczono T. Ligenzie okres 1 XII 1942 
do 30 IV 1944 r. jako czas niezorganizowanego tajnego nauczania. Zdolny 
przyrodnik, rozmiłowany matematyk uczył wszystkich, którzy tego pra
gnęli. Na długiej liście Jego uczniów nie brak nazwisk ludzi znaczących. 
Część z nich za trud nauczania płaciła tylko dobrym słowem, ale wszyscy 
płacą do dziś serdeczną  wdzięcznością. 

Po wyzwoleniu równo w trzy dni po dacie ogłoszenia Manifestu Lipco
wego (22 VII 1944 r.) rozpoczyna pracę na ustne polecenie ówczesnego in
spektora oświaty we Włodawie. Początkowo pracował w Dołholisce, ale od 
1 II 1945 r. otrzymuje przeniesienie do pracy nauczycielskiej w Szkole Po
wszechnej w Hołownie gmina Opole Lub. powiat włodawski. W szkole tej 
pracował do 1948 r. Z tego czasu pochodzi Jego odwołanie do Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Lublinie datowane 4 IX 1946 r. w sprawie obsadze
nia etatu. Otóż T. Ligenza p.o. kierownika szkoły prosi o rychłe obsadzenie 
drugiego etatu nauczycielskiego w jego placówce uzasadniając to nadmier
ną ilością uczniów przypadających na jednego nauczyciela. W Jego szkole 
uczyło się 124 uczniów, a zajęcia z nimi prowadził tylko jeden nauczyciel 
(tj. T. Ligenza – przyp. ZG). Pismo zostało załatwione pozytywnie. 

Przy liczbie około 120 uczniów prowadził 6 oddziałów. Lekcje odby
wały się w dwóch salach jednocześnie dla trzech klas. Dbał o całkowitą 
realizację programu nauczania w kl. VI, a dopuszczał braki im klasa była 
niższa. Dzięki takiemu postępowaniu absolwenci szkoły zdawali pomyśl
nie do gimnazjum. 

Ten sam inspektor oświaty Jan Bieszczad z Włodawy przenosi T. Li
genzę na Jego prośbę z dnia 1 X 1948 r. do Publicznej Szkoły Podstawo
wej Nr 1 w Parczewie. Już jednak od 1 II do 31 VIII 1949 otrzymuje z tej 
szkoły bezpłatny urlop do pełnienia obowiązków nauczyciela matematyki 
i fizyki w Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego Miejskiej Rady Na
rodowej w Stoczku Łukowskim. 

Te przesunięcia korespondują z podjętymi przez T. Ligenzę, a prze
rwanymi przez wojnę studiami w Instytucie Pedagogicznym Związku Na
uczycielstwa Polskiego w Warszawie. Przez 5 lat był słuchaczem Instytutu 
i ukończył go w I 1951 r. z dyplomem absolwenta wydziału matematycz
no-fizycznego. 
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Pracę w Stoczku Łukowskim kontynuuje jeszcze w roku szkolnym 
1949/50 tym razem urlopowany do niej (tyle, że już nie do prywatnej) 
z Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego im. T. Ko
ściuszki w Łukowie (został tam oficjalnie przeniesiony z Parczewa). 

W popularnym w tamtym czasie szukaniu lepszych warunków życia 
przenosi się na tzw. Ziemie Odzyskane. Przez rok szkolny 1950/51 jest na
uczycielem Liceum Pedagogicznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bar
toszycach w woj. olsztyńskim. Oczywiście rodzina wędruje razem z nim. 

Po roku pracy na terenie dawnych Prus Książęcych przenosi się wraz 
z rodziną do miejsca, które miało stać się metą Jego życia – do Jeleniej 
Góry. Tutaj 1 września 1951r. podejmuje pracę tymczasowego nauczy
ciela w Państwowym Liceum Pedagogicznym, a także pełne zatrudnienie 
w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących (w charak
terze nauczyciela kontraktowego). W swojej pracy w Liceum Pedago
gicznym zanotował liczne sukcesy i jako świetny matematyk, jak również 
bardzo dobry wychowawca. Przez kilka lat pełnił z powodzeniem funkcję 
kierownika internatu. W 1962 r. zetknął się jednak z perfidną zmową nie
których nauczycieli i uczennic, w efekcie której odszedł na dwa lata do 
pracy w Szkole Podstawowej nr 4 w Jeleniej Górze. Po dwóch latach komi
sja powołana w Ministerstwie Oświaty oczyściła Go z wszelkich zarzutów 
podkreślając wyrachowanie i niegodziwość działań oskarżających. 

Ostatnia zmiana miejsca pracy nastąpiła 1 IX 1964 r. kiedy to otrzy
muje na własna prośbę przeniesienie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jele
niej Górze do Zasadniczej szkoły Handlowej. I z tej szkoły przekształconej 
w zespół Szkół Zawodowych nr 2 odchodzi w roku 1972 na zasłużoną 
emeryturę będąc jeszcze w pełni sił. 

Tak w skrócie wyglądała Jego kariera zawodowa pełna zawirowań ży
ciowych, zmian miejsca pracy i rodzaju placówek, a także mocnych, czę
sto negatywnych przeżyć związanych z okresem okupacji. 

Jednak nie to zadecydowało o Jego popularności i uznaniem jakim cie
szył się i nadal cieszy. Tym czynnikiem były Jego pasje życiowe, którym 
oddawał się bez reszty angażując w nie cały swój wolny od obowiązków 
służbowych czas, a potem na emeryturze oddając im się bez reszty. 

Z pewnością pasją nr 1 była turystyka, ale zawodem wykonywanym 
również z wielkim zaangażowaniem była praca nauczycielska, która miała 
jeszcze tę zaletę w odróżnieniu od turystyki, że dawała utrzymanie Profeso
rowi i Jego rodzinie. A właśnie o rodzinie słów kilka, bo w licznych enuncja
cjach prasowych Jemu poświęconych rzadko się o niej wspomina. 
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W 1935 r. T. Ligenza wstąpił w związek małżeński z Ireną Wiśniewską 
(urodzoną 1913 r.), koleżanką niemal z ławy szkolnej, z którą przeżył 53 
lata. Z tego małżeństwa urodziło się czworo dzieci: syn Zdzisław Krzysz
tof (r. 1935), córka Elżbieta Jadwiga (r. 1936), syn Jacek Ryszard (r. 1951) 
i córka Danuta Przybysława (r. 1956). Dwoje najstarszych dzieci poszło 
śladem ojca zdobywając wykształcenie nauczycielskie i to w Jego ulu
bionej specjalności – matematyce. Młodsze dzieci wybrały inne zawody 
i kierunki wykształcenia. Córka Danuta jest pracownikiem administracji 
szkolnej w Jeleniej Górze, a syn Jacek prowadzi warsztat renowacji mebli 
w Rybnicy. Najstarszy syn zmarł w 1995 r. w woj. elbląskim. „Profesor” 
doczekał się 7 wnuków oraz 5 prawnuków. Części swoich dzieci wszczepił 
także zamiłowanie do turystyki. Najdobitniej widać to na przykładzie cór
ki Elżbiety, która towarzyszyła ojcu w wielu Jego wędrówkach i imprezach 
turystycznych, ale co najważniejsze zaopiekowała się nim na stare lata aż 
do Jego śmierci. Żywe zainteresowania turystyczne wykorzystał najstar
szy syn prowadząc wiele obozów wędrownych, wycieczek, organizując 
turystykę szkolną. Oboje zdobyli uprawnienia przodowników turystyki 
pieszej. 

Przybywając do Jeleniej Góry był już wykształconym i ukierunkowa
nym na nauczanie matematyki fachowcem. Matematyka stała się jedną 
z Jego głównych pasji życiowych. W klasie, na kursach, turniejach i w 
stałej współpracy z czasopismem „Matematyka w szkole” realizuje swoje 
złożone przemyślenia i publikuje interesujące koncepcje zyskujące uzna
nie wielu wybitnych fachowców. Należał do szczupłego grona nauczycieli, 
którym rozstrzyganie samego matematycznego problemu przynosi twór
czą satysfakcję, a niekiedy naukową refleksję. Według punktacji prowa
dzonej przez redakcję czasopisma „Matematyka w szkole” należał do ści
słej czołówki nauczycieli rozwiązujących najbardziej skomplikowane za
dania. Swoją pasję matematyczną zaraził dwoje najstarszych dzieci – syna 
i córkę – stworzył „ród matematyków”. 

Osiedlając się w Jeleniej Górze tak na dobrą sprawę pierwszy raz ze
tknął się z górami. Zrodziły one w Nim drugą pasję, której poświęcił 
ogromną część swojego życia. Dał się poznać w Jeleniogórskiem, a potem 
na Dolnym Śląsku, a wreszcie w całym kraju jako zapalony i zamiłowa
ny działacz turystyczny i krajoznawczy, miłośnik przyrody, wychowaw
ca tysięcy uczniów, nauczyciel i innych ludzi lubiących jak On wędrówki 
i przebywanie na łonie przyrody. Już za życia stał się żywą legendą. Organi
zował turystykę w szkołach, w których uczył, działał w strukturach dwóch 
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najważniejszych organizacji turystycznych – Polskiego Towarzystwa Tu
rystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzie
żowych, popularyzował systematycznie turystykę za pośrednictwem prasy 
lokalnej organizując przez ponad 30 lat cotygodniowe wycieczki z cyklu 
„Rajd na Raty” pod nazwą „W niedzielę na wycieczkę” prowadzone przez 
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze przy współpracy 
z tygodnikiem „Nowiny Jeleniogórskie”. Do każdej wycieczki opracowy
wał opisy trasy, zdecydowaną większość – szczególnie w dawniejszych 
czasach – sam prowadził zadziwiając zawsze uczestników rozległą wiedzą 
krajoznawczą i przyrodniczą. 

Te ogólne wyliczenia nie uwzględniają szerokości i skali poszczegól
nych dokonań, które warto omówić bardziej szczegółowo. 

Z całą pewnością można określić Jego działalność w PTTK jako naj
bardziej szeroką i efektywną. Już w 1926 r. jako uczeń został członkiem 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego mieszkając jeszcze na Lubelsz
czyźnie. Prawdziwą działalność podjął jednak dopiero jako członek PTTK 
(legitymacja z 3 VII 1952 r.). W 1959 r. był współzałożycielem Koła Na
uczycielskiego nr 30 przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jeleniej 
Górze, a potem przez ponad 30 lat jego prezesem. Koło do dziś działa, 
w 2009 r. obchodziło uroczyście 50 lecie swojego istnienia. 

W ramach PTTK przy współpracy z ZNP i władzami oświatowymi 
zaczął organizować liczne kursy nauczycielskie nadające uprawnienia 
kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Sam prowadził 
bardzo dużo wycieczek i obozów wędrownych dla uczniów i nauczycieli. 
Tych ostatnich było ponad 60. 

Po 1956 r. kiedy to ówczesne władze oświatowe zaczęły odgórnie re
alizować turystykę szkolną został po krótkim przeszkoleniu powołany na 
nieetatowe stanowisko kierownika SPOKT-u (Szkolny Powiatowy Ośro
dek Krajoznawczo-Turystyczny) w Jeleniej Górze. SPOKT jeleniogórski 
współpracujący ze swoją jednostką nadrzędną we Wrocławiu (SWOKT) 
zaczął organizować różne imprezy integrujące środowisko szkolne m.in. 
rajdy międzyszkolne, obozy wędrowne i najważniejsze z nich – turnieje 
(początkowo zwane Olimpiadami Krajoznawczymi). Akcja szkoleniowa 
oprócz wspomnianego wcześniej szkolenia nauczycieli, obejmowała też 
kursy organizatorów turystyki PTTK. Początkowo były tylko dla doro
słych, potem gdy ZG PTTK wprowadziło stopień – młodzieżowy organi
zator turystyki – także dla młodzieży. W obozach wędrownych organizo
wanych na terenie całej Polski, a nawet w Tatry Słowackie uczestniczyło 
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ponad 1000 dziewcząt, chłopców, a kursy nauczycielskie ukończyło ponad 
400 osób z całego Dolnego Śląska. SPOKT-em kierował przez 17 lat. 

Przez całe życie był niestrudzonym propagatorem zdobywania odznak 
turystycznych, a szczególnie najbardziej przez Niego cenionej Odznaki 
Turystyki Pieszej (OTP). Zachęcał do jej zdobywania przy każdej tury
stycznej okazji (rajdy, wycieczki, obozy wędrowne). Weryfikował odzna
ki pracując społecznie w referacie Weryfikacyjnym ZO PTTK. Turystyka 
piesza była Jego najbardziej ulubioną i tutaj zdobywał największe uznanie 
z krajowym włącznie. Był przez wiele lat członkiem Komisji Turystyki Pie
szej Zarządu Głównego PTTK, należał do najbardziej aktywnych w struk
turze dolnośląskiej. Otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Przodownika 
Turystyki Pieszej z nr 364, a legitymacja przodownika nosiła symbolicznie 
niski i okrągły numer 300. 

Sam o sobie mówił, że jest bardziej krajoznawcą niż turystą i ten spo
sób pojmowania turystyki był widoczny w całym Jego postępowaniu. Za 
główny cel swojej działalności uznawał wpojenie młodzieży i dorosłym 
nawyku ruchu, ale łączonego z poznawaniem piękna i uroków ziemi oj
czystej, zabytków historii i współczesnego dorobku. Realizował to odpo
wiednimi programami wycieczek, obozów i szkoleń, tworzył też tysiące 
pytań krajoznawczych do rozmaitego rodzaju imprez turystycznych. Bar
dzo dobrą formą popularyzacji krajoznawstwa były cotygodniowe opisy 
wycieczek zamieszczane w „Nowinach Jeleniogórskich”. Podobnie jak 
w turystyce pieszej należał do grona liczących się w Polsce krajoznawców, 
co zresztą potwierdzał corocznie biorąc udział i to z sukcesami w kon
kursach krajoznawczych realizowanych podczas imprez ogólnopolskich, 
jak: OWRP (Ogólnopolskie Wysokokwalifikowane Rajdy Piesze), CZAK 
(Centralne Zloty Aktywu Krajoznawczego) i inne. Nie tylko uczestniczył 
w konkursach krajowych, ale np. przez wiele lat kierował ekipą reprezen
tantów woj. jeleniogórskiego na poszczególnych CZAK-ach. Był instruk
torem krajoznawstwa Polski, a od roku 1980 posiadaczem honorowego 
tytułu „Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa”. 

Profesor był też przodownikiem turystyki górskiej, o bardzo niskim 
numerze legitymacji (920) świadczącym o Jego wczesnym starcie do tej 
działalności. W 1967 r. otrzymał zaszczytny tytuł „Honorowy Przodownik 
Turystyki Górskiej”. Znał gruntownie polskie góry, podobno nawet był na 
greckim Olimpie. Z większym upodobaniem organizował jednak wycieczki 
na tereny nizinno – wyżynne, bo jak twierdził – są bogatsze krajoznawczo. 

W młodszym okresie Jego działalności wycieczki górskie były bardzo 
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częste. Wielki są Jego zasługi w dziele popularyzowania GOT (Górskiej 
Odznaki Turystycznej). 

W ciągu ponad 40 lat T. Ligenza był inicjatorem organizacji kilku im
prez turystycznych w jeleniogórskim Oddziale PTTK „Sudety Zachod
nie”: 

– od 1958 r. wrześniowe Rajdy Szlakiem zamków Piastowskich prze
kształcone od 1970 r. w trzydniowe Zloty Kół SKKT, 

– od 1971 r. przy współpracy z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” „Rajd 
na Raty” pod nazwą „W niedzielę na wycieczkę”. 

Co tydzień przez ponad 30 lat T. Ligenza opracowywał plan każdej wy
cieczki z jej opisem krajoznawczym i punktacją do OTP. Wycieczki pro
wadził sam lub przygotowani przez Niego koledzy – przodownicy tury
styki pieszej m.in. Alfons i Bogumiła Mazurek, Romuald Ręba (Ożarski), 
Edward Przybylski, Barbara Lesiak, Wiktor Gumprecht, który to od czasu 
odejścia Profesora z czynnego uprawiania turystyki stał się godnym kon
tynuatorem tradycji niedzielnych wycieczek. Piszący te wspomnienia też 
miał kilkakrotnie przyjemność prowadzić wspomniane wycieczki. Szcze
gólnie dobrze wspominam ich bogaty i ciekawy program krajoznawczy 
wkraczający swoim zasięgiem do wielu terenów ciekawych, a bardzo mało 
znanych. 
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Profesor działał z dużym zaangażowaniem w strukturach organizacyj
nych PTTK wszelkich szczebli do Zarządu Głównego włącznie. 

W Oddziale „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze działał przez wiele 
lat w Komisji Turystyki Pieszej i Krajoznawczej najczęściej jej przewod
nicząc. W Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Jeleniej Górze w 1975-1991 
r. przewodniczył Komisji Turystyki Pieszej (1975-91) i był wiceprzewod
niczącym Komisji Krajoznawczej (1980-91). Po likwidacji Zarządów Wo
jewódzkich rozpoczął wieloletnią działalność w Dolnośląskim Zespole 
Turystyki Pieszej we Wrocławiu.   

W latach 1952-85 przez siedem kadencji był członkiem Komisji Tury
styki Pieszej Zarządu Głównego PTTK szczególnie udzielając się w Podko
misji Aktywizacji Ziemi Śląskich (wiceprzewodniczący w latach 1960-74). 
W latach 1967-75 był członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej we Wrocła
wiu. W latach 1976-88 i od 1996 r. był członkiem Regionalnego Kolegium 
Instruktorów Krajoznawstwa. Od 1952 r. prowadził referat weryfikacyjny 
OTP przy Oddziale „Sudety Zachodnie”, a przez cały czas istnienia Zarządu 
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze (1975-91) tamtejszy referat OTP. 

Z niecodziennych wyróżnień i sukcesów Profesora w PTTK można 
wymienić: 

– Dyplom Honorowy z okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Towa
rzystwa Krajoznawczego (należał do niego od 1926 r.). 

– Złoty Medal „Budowniczy Zamościa – za coroczny udział w akcji 
„Zamość Wczoraj – Dziś – Jutro” w latach 1975-82, 

– Medal 50 lecia PTTK w 2000 r., 
– Medal 50 lecia Komisji Turystyki Pieszej w 2002 r. 
Silne i wieloletnie były Jego związki z Polskim Towarzystwem Schro

nisk Młodzieżowych. Zaczęło się od tego, że w 1962 r. założył w Jeleniej 
Górze pierwsze koło PTSM, które potem w 1975 r. stało się podstawą do 
stworzenia struktury wojewódzkiej tej organizacji. Był współzałożycielem 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTSM w Jeleniej Górze i w powoła
nym do życia 30 IX 1975 r. w schronisku szkolnym „Michałek” w Jeleniej 
Górze. W Zarządzie objął stanowisko wiceprezesa i pełnił je przez dwie 
skrócone kadencje do 1980 r., potem był członkiem plenum Zarządu, 
a następnie przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Rewizyjnej 
wykazując się na tej funkcji wielką sumiennością i skrupulatnością. 
W 1996 r. Zarząd nadał mu tytuł „Honorowego Członka Zarządu”. W 2002 
r. na wniosek władz Oddziału Zjazd Krajowy PTSM przyznał Mu najwyż
sze odznaczenie organizacyjne – tytuł „Honorowego Członka PTSM”. 
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Okres współpracy z PTSM był pełny konkretnych dokonań. Wspólnie 
stworzyliśmy Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej zwany potem popu
larnie „Kuratorką” funkcjonujący do dziś (w 2009 r. – 35 edycja). Pełną 
nazwę tego Rajdu zaproponował właśnie On. W „Kuratorce” Profesor 
przez pierwsze 25 lat pełnił obowiązki kierownika trasy i mimo zaawan
sowanego wieku – odchodził z Rajdu w wieku 87 lat – nigdy nie chciał się 
zgodzić na pracę w sztabie organizacyjnym. Bardzo chętnie kierował tra
sami specjalnymi, a szczególnie funkcjonującą przez 15 lat trasą ochrony 
zabytków. 

Przez 24 lata współpracowaliśmy przy organizacji dużej i pracochłon
nej imprezy jaką był Turniej Turystyczno-Krajoznawczy Młodzieży Szkol
nej. Jako znakomity krajoznawca Profesor zawsze rezerwował sobie przy
gotowywanie pytań, a potem przeprowadzenie konkursu krajoznawczego. 
Corocznie było niemało emocji z przewidywaniem, co tym razem Profe
sor przygotuje. Nie tylko przygotowywał pytania, ale miał każdorazowo 
opracowany system rozlokowania uczniów do pisania testów i własny, 
trzeba przyznać, że sprawny system oceniania. Obowiązkowe po każdym 
teście były różne zestawienia, porównania i analizy. 

Z racji członkostwa w PTSM, a także rozumienia potrzeby istnienia 
taniej bazy noclegowej dla młodzieży głównie szkolnej szerokie były Jego 
zainteresowania schroniskami młodzieżowymi. Popierał idee schronisk 
młodzieżowych i przez wiele lat je skutecznie popularyzował. Przez szereg 
lat wchodził w skład oddziałowej komisji współzawodnictwa schronisk 
młodzieżowych biorąc niemal corocznie udział w lustracjach konkurso
wych. Nie zaniedbywał udziału w corocznych podsumowaniach sezonu 
turystycznego organizowanych przez ZO PTSM. Jego ulubionym schroni
skiem był mały, sympatyczny „Sokolik” w Strużnicy, którego nawet przez 
pewien czas był opiekunem z ramienia Zarządu, a w którym kiedyś zor
ganizował zjazd absolwentów którejś ze swoich dawnych klas. Nie zdążył 
się już dowiedzieć, że schronisko dzięki oszczędnościowej decyzji Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego od blisko 2 lat stoi zamknięte. Zasługi Profesora 
były wielokrotnie nagradzane do najcenniejszych zaliczał Krzyż Kawaler
ski, który otrzymał w 1983r. dzięki staraniom naszego Oddziału. 

Klub Byłych Nauczycieli Tajnego Nauczania w Jeleniej Górze za
czął się organizować w 1983 r. 9 grudnia tegoż roku odbyło się pierw
sze, historyczne zebranie organizacyjne. Obecnych było 16 osób, a wśród 
nich Teofil Ligenza vel Ozimek. Wprawdzie głównym organizatorem 
była nauczycielka Jadwiga Kuźmicz, ale Profesor od początku istnienia 

17 



 
 

 

Klubu należał do bardzo aktywnych, co znalazło swoje odzwierciedle
nie w funkcji wiceprzewodniczącego, którą pełnił przez wiele lat. Już we 
wrześniu 1984 r. widzimy Go w roli inicjatora i przewodnika wyciecz
ki, w czasie której 12 osobowa grupa nauczycieli zwiedziła m.in. Gryfów 
Śląski, Lubań, Rezerwat Archeologiczny w Białogórzu i Zgorzelec, a po 
noclegu spędzonym w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Łużyce” 
w Łagowie jeszcze Bogatynię i okolice oraz Bolesławiec. W roli inicjatora, 
organizatora i przewodnika wycieczek widzimy Go jeszcze wielokrotnie. 
W 1985 r. była to wycieczka do Wrocławia, w 1987 r. 4-dniowa do Warsza
wy, w 1988 – 4-dniowa w Beskidy (Śląski, Żywiecki i Mały), w 1989 r. na 
Lubelszczyznę, w 1994 r. – Wielkopolska i Kujawy oraz szereg pomniej
szych, okazjonalnych wyjazdów. Angażował się też stale w innych działa
niach Klubu zastępując przez kilka miesięcy przebywającą na wyjeździe 
do Kanady przewodniczącą Jadwigę Kuźmicz, uczestnicząc w krajowej 
sesji „Postulaty wydawane dla Pokoju” w Bielsku Białej połączonej z Mar
szem Milczenia i wieczorem literackim w Oświęcimiu, biorąc w 1992 r. 
udział w wiecu nauczycieli w Jeleniej Górze. Reprezentował też Klub pod
czas różnych spotkań krajowych np w 1992 r. był w składzie dwuosobowej 
delegacji na uroczysty Zjazd w Koszalinie z okazji XV-lecia istnienia tam
tejszego Klubu. Aktywnie włączał się też do innych działań w tym do sta
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rań o nadanie imienia Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania najpierw 
Technikum Weterynaryjnemu w Jeleniej Górze, a gdy ta koncepcja upadła 
Szkole Podstawowej w Siedlęcinie. Tej właśnie szkole 21 IX 1996 r. nada
no to imię, a w uroczystościach oprócz 14 członków Klubu wzięło udział 
wielu znakomitych gości, jak prezes ZG ZNP Jan Zaciura, kanclerz Kurii 
Biskupiej w Legnicy – ks. Józef Lisowski, kurator oświaty z Jeleniej Góry 
– Andrzej Szustak i inni. Uczestniczył też w pracach nad wydaniem publi
kacji „Uczyli, walczyli i budowali” poświęconej członkom tajnego naucza
nia. Na wniosek Klubu T. Ligenza otrzymał w 1999 r. godność „Zasłużony 
dla Miasta Jelenia Góra” (przyznaną w poprzednim roku). I jeszcze jeden 
szczegół nam kolegom od turystyki mało znany. Profesor przez kilka lat 
korzystał z wczasów pobytowych organizowanych dla nauczycieli tajnego 
nauczania w ośrodku „Caritasu” w Sulistrowiczkach pod Ślężą, których 
wielkim orędownikiem i dobroczyńcą był ks.kardynał Henryk Gulbino
wicz. Oczywiście wczasy spędzał po swojemu penetrując codziennie cie
kawe przyrodniczo i kulturowo tereny ślężańskie. 

Do Związku Nauczycielstwa Polskiego należał od 1935 r. Zachowała 
się jeszcze legitymacja związkowa z okresu międzywojennego ze skru
pulatnie rejestrowanymi składkami członkowskimi. W Jeleniej Górze 
w ramach ZNP tworzył Nauczycielskie Koło PTTK, o którym już pisano, 
a w którym Jego zasługi są ogromne oraz w Klubie Byłych Nauczycieli 
Tajnego Nauczania. I tutaj też dzięki swojemu zaangażowaniu, solidności 
i pracowitości pełnił ważną rolę. 

W tak z konieczności skróconej biografii Profesora nie znajdziemy 
o Nim wszystkich informacji. Z pewnością cennym uzupełnieniem będą 
wspomnienia napisane przez kilkanaście osób, które miały okazję z Nim 
współpracować, a które prezentujemy w dalszej części wydawnictwa. Ra
zem powinny dać w miarę pełne kompendium wiedzy o tym zacnym, 
a nieprzeciętnym działaczu, pedagogu i wybitnym człowieku. 

Jego rozliczne zainteresowania i zaangażowanie zawodowe i społecz
ne było widziane i doceniane. Otrzymał liczne odznaczenia, wyróżnienia, 
których większość poniżej prezentujemy. Również ważne, a z pewnością 
znacznie bardziej trwałe jest uznanie jakie zyskał w oczach i sercach wielu 
ludzi, którzy mieli okazję się z Nim w życiu spotkać i współpracować. Dla 
wielu z nich pozostanie wzorem godnym naśladowania. 

Zdzisław Gasz 
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Czasy nauczycielskie w Zespole Szkół Handlowych w Jeleniej Górze 

W szkolnej pracowni 
fizyki w Zespole Szkół 
Handlowych 
w Jeleniej Górze 
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Organizatorzy III Olimpiady Krajoznawczo-Turystycznej 
– SSM „Michałek”, 14 V 1978 r. 

XX-lecie Koła PTTK nr 30, 1979 r. – T. Ligenza składa sprawozdanie 
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Reprezentacja woj. jeleniogórskiego na X CZAKU „Zamość”, 1980 r. 

VII Rajd Młodzieży Szkolnej „Marciszów ‘81” – meldunek kierowników tras 
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Reprezentacja woj. jeleniogórskiego na XI CZAKU w woj. sieradzkim, 
12 VIII 1981 r. 

Profesor wpisuje uwagi drużynie SP 1 Piechowice (Rajd „Kuratorka”) 
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Kwiaty dla nestora T. Ligenzy SSM „Halny”, 1984 r. 

25-lecie PTSM w SSM „Halny” w Kamieniu, 23 XI 1984 r. 
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Komisja Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w SSM w Domanowie, 
VII 1984 r.

Bolków 1985 r., uroczyste otwacie X edycji Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego 
woj. jeleniogórskiego 
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Podsumowanie sezonu turystycznego w SSM „Łużyce” w Łagowie, 21 XI 1986 r. 

XII Rajd „Kuratorka” – Szklarska Poręba 1986 r, raport kierowników tras 

26 



 

 

BB. WYKAZ ODZNACZEŃ 
I WYRÓŻNIEŃ 

Odznaczenia i wyróżnienia „Profesora” 

I. Odznaczenia państwowe data przyznania nr dokumentu 
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 24 IX 1998 19-98-19 
Polski 
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 29 VI 1983 1615-83-13 
Polski 
• Złoty Krzyż Zasługi 5 X 1973 5560-73-119 
• Medal 40 lecia PRL 22 VII 1984 126/8/84 M 
• Medal „Za długoletnie pożycie 6 II 1985 153-85-1 
małżeńskie” 

II. Odznaczenia resortowe 
• Medal Komisji Edukacji Narodowej 14 X 1980 187 87 
• Odznaka „Zasłużony działacz 1971 
turystyki” (złota) 

III. Odznaczenia organizacyjne 
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
• Członek Honorowy PTTK 5 IX 1997 179 
• Złota Odznaka PTTK 21 XI 1959 261 
• Złota Odznaka „Zasłużony w pracy   14 XI 1975 111 
PTTK wśród młodzieży” 
• Odznaka „100 lecia zorganizowanej 19 V 1973 
turystyki w Polsce” 
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• tytuł Honorowy Przodownik Turystyki 
Pieszej 

10 II 1967 364 

• tytuł Honorowy Przodownik Turystyki 
Górskiej 

1965 

• tytuł Zasłużony Instruktor 
Krajoznawstwa 

1980 

2. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 
• Członek Honorowy PTSM 5 IV 2002 b.nr 
• Medal „Za zasługi dla rozwoju 
schronisk młodzieżowych” 

1984 b.nr 

• Złota Odznaka Honorowa PTSM 1973 b.nr 
• Odznaka Oddziałowa „Przyjaciel 
Schronisk Młodzieżowych (złota) 

21 XI 2003 42 

• Honorowy Członek Zarządu Oddziału 15 V 1996 b. nr 
• Złoty Medal Zasługi 30-lecia Rajdów 
Kuratoryjnych 

IX 2004 b.nr 

• Odznaka Pamiątkowa X lecia 1985 b.nr 
Jeleniogórskich  Turniejów 
Turystyczno-Krajoznawczych 
Młodzieży 

3. Związek Nauczycielstwa Polskiego 
• Złota Odznaka ZNP 1960 
• Odznaka „ Za tajne nauczanie” 

IV. Odznaczenia regionalne 
• Godność „Zasłużony dla Miasta 
Jeleniej Góry” 

1998 199 

• Medal „Za zasługi dla województwa 
jeleniogórskiego” 

1980 

V. Nagrody 
• Nagroda Ministra Oświaty 1976 
i Wychowania I stopnia 
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VI. Zdobyte odznaki turystyczno
krajoznawcze i uprawnienia 
• Przodownik Turystyki Górskiej 1957 leg. 920 
(Sudety) 
• Przodownik Turystyki Pieszej (cała 1955 leg. 300 
Polska) 
• Instruktor Krajoznawstwa (Regionu, 1975 
Polski) 
• Społeczny Opiekun Zabytków 1975 leg. 004931 
• Lustrator wycieczek szkolnych 1972 

Regionalne odznaki krajoznawczo-turystyczne: 
„Ziemi Bytomskiej”
„Miłośnik Ziemi Sieradzkiej”
„Turysta Świętokrzyski”
„Miłośnik Roztocza”
„Miłośnik Jury”
„Przyjaciel Ziemi Lubuskiej”
„Przyjaciel Wielkopolski”
OK „Ziemi Radomskiej”
„Klub Bywalca OWRP „ (leg. 2)
„O Śladami św. Wojciecha”
OK „Woj. słupskiego”
OK „Szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich – Dzieci Łodzi”
• Turystyczna Odznaka „Turysta Senior” 1982 
III st
• Odznaka Strzelecka kl. III 1931 ! 
• „Strażnik ochrony przyrody” 1987 leg. 12/249/302 
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Sympozjum ekologiczne w Łagowie k/Zgorzelca 13-15 V 1988 r. 

Godność „Zasłużony dla miasta Jeleniej Góry”, 1998 r. 
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Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy, nad morzem, 1998 r. 

87. urodziny w SSM „Bartek”, 5 XII 1997 r. 
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Jury konkursu krajoznawczego „Rajd na Raty”, 2000 r. 

Spotkanie nauczycieli tajnego nauczania z ks. kard. H. Gulbinowiczem, 
Sulistrowiczki 2001 r.
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T. Ligenza wręcza odznaczenia na podsumowaniu sezonu turystycznego PTSM 
w Porajowie, XI 2002 r. 

47. Ogólnopolski Zlot 
Przodowników TP, 
obok Profesora znany 
działacz PTTK 
ks. dr J. Pawlik 
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96. urodziny, 5 XII 2008 r. (ostatnie) 
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ROZDZIAŁ II 

AA. O „PROFESORZE” 
W WYDAWNICTWACH ZO PTSM 

W JELENIEJ GÓRZE 
(autorstwa Zdzisława Gasza) 

„30 lecie SSM „Skalnik” w Bukowcu”  (Jelenia Góra 2006) 
Str. 16 
3 IX 1986 r. odwiedziła SSM Komisja Współzawodnictwa w składzie: 

E. Niewęgłowska (przewodnicząca), Teofil Ligenza vel Ozimek, Antoni 
Czernicki i Zdzisław Gasz, która stwierdziła widoczną poprawę w zagospo
darowaniu otoczenia oraz estetykę i higienę wnętrz. Ustalono też koniecz
ność wystąpienia o prace remontowe (WC, umywalnia i jadalnia), (od 1 V 
1986 r. kierownikiem obiektu została mgr Maria Rudak – przyp. Z. Gasz). 

Str. 41 
Niezapomniane były wizyty profesora Teofila Ligenzy vel Ozimka 

z uczestnikami „Rajdu na Raty”. Nie omieszkał przy okazji zajrzeć do do
kumentacji i skomentować „…zabawa zabawą, a porządek musi być.” (ze 
wspomnień Marii Rudak). 

* * * 
„Perłowe gody „Sokolika” w Strużnicy 1974-2004” (Jelenia Góra 
2004) 

Str. 30 
Wpis pamiątkowy z okazji 20-lecia istnienia schroniska młodzieżowe

go w Strużnicy z dnia 2 XII 1994 r. 
Str. 14 
4 X 1975r. pojawia się pierwszy wpis drużyn I Jeleniogórskiego Raj

du Młodzieży Szkolnej „Piechowice 75”, rajdu który pod popularną na
zwą „Kuratorka” przez 30 lat przesyła młodzież do Strużnicy i tak jak ona 
obchodził w 2004 roku jubileusz 30-lecia. Kierownikiem tamtej trasy był 
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Teofil Ligenza vel Ozimek, nestor turystyki jeleniogórskiej, człowiek o 
ogromnych zasługach dla jej rozwoju. 

Str. 16 
4 XII 1988 wpisuje się do Księgi Pamiątkowej schroniska prof. Teo

fil Ligenza vel Ozimek z okazji uroczystego zakończenia XVIII Rajdu na 
Raty, imprezy organizowanej od wielu lat na Dolnym Śląsku przez działa
czy turystyki pieszej z różnych stron Dolnego Śląska. 

Str. 6 
Foto potwierdzające udział T. Ligenzy w „Sokoliku” z okazji 5-lecia 

SSM (4 XII 1979) w podsumowaniu sezonu turystycznego woj. jelenio
górskiego. 

* * * 
„Srebrny jubileusz jeleniogórskich wycieczek szkoleniowych PTSM 
1983-2007” (Jelenia Góra 2007) 

Str. 3 
I wycieczka „Szlakiem zabytków klasy „O” na Dolnym Śląsku 2-4 IX 

1983. 
Organizator: Zdzisław Gasz (Kuratorium Oświaty i PTSM w Jeleniej 

Górze). 
Uczestników: 23 osoby. 
Prowadzący: Aleksander Sobierajski, Teofil Ligenza vel Ozimek (dzia

łacz PTSM, PTTK z Jeleniej Góry). 
Przewodnicy: obaj prowadzący + przewodnicy miejscowi. 
Str. 40 
Wśród jednorazowych uczestników wycieczek działali, względnie 

działają w turystyce szkolnej i turystyce dorosłych, a także na rzecz szkol
nego ruchu ochrony przyrody: 

– Teofil Ligenza vel Ozimek – PTSM/PTTK Jelenia Góra, nestor tury
styki szkolnej (prowadził I wycieczkę). 

„Kronika 30 lat Jeleniogórskich Rajdów Młodzieży Szkolnej 1975
2004” (Jelenia Góra 2004) 

Str. 16 
Kiedy w 1975 roku jako świeżo upieczony wizytator turystyki, krajo

znawstwa i geografii, również świeżo powołanego jeleniogórskiego Ku
ratorium Oświaty i Wychowania zainicjowałem, a następnie przy współ
pracy z różnymi moimi kolegami po fachu – Barbarą Lesiak, Francisz
kiem Fryderykiem, Andrzejem Morawskim oraz „Profesorem” (Teofilem 
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Ligenzą vel Ozimkiem) zrealizowałem I Rajd nigdy nie przypuszczałem, 
że doczekam jego trzydziestej edycji. Z moich pierwszych współpracow
ników nikt już nie działa przy organizacji Rajdu, najdłużej bo, aż 25 lat 
dotrwał najstarszy z nich –  „Profesor”. 

Str. 17 
Dla wielu z nich (mowa o organizatorach) Rajd jest okazją do autentycz

nego przeżycia przygody turystycznej. Wszystkim im jestem niezmiernie 
wdzięczny za zaangażowanie swojego czasu i entuzjazmu. Tym najbardziej 
wytrwałym: Danucie Bartosiewicz, Markowi Bergtraumowi, Marii Drozd, 
Krzysiowi Walusiakowi i „Profesorowi” chcę szczególnie podziękować. 

Oba cytaty „Z warsztatu komandora wspomnień kilka…”. 
Str. 23 
Teofil Ligenza vel Ozimek zwany „Profesorem” był przez cały czas 

trwania rajdu najstarszym organizatorem. Związany z nim od początku 
działał do XXV edycji (1999r.). Odchodząc miał 87 lat. „Profesor” był tak
że autorem pełnej nazwy Rajdu. Mimo swoich 92 lat nadal interesuje się 
turystyką. 

Str. 24 
Podczas VI Rajdu „Jeżów Sudecki 80” wprowadzono po raz pierwszy 

trasę ochrony zabytków. Wygrała ją wtedy SP 1 Piechowice (opiekun Ma
ria Makarewicz). Trasa ta istniała do XX Rajdu ( z roczną przerwą), ko
rzystała z pomocy merytorycznej wojewódzkiego konserwatora zabytków 
(szczególnie Kazimierza Śliwy), a wielokrotnie prowadził ją „Profesor”. 

Str. 30 
Za wieloletnią organizację w 25-leciu Rajdu wyróżniono: Teofila Li

genzę vel Ozimka i Zdzisława Gasza podarkami prezesa Zarządu Okręgu 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jeleniej Górze za 25 lat pracy przy 
organizacji imprezy. 

Str. 31 
Wśród gości zakończenia XXVIII Rajdu „Kowary 2002” znalazł się 

m.in. Janusz Pezda wicemarszałek Sejmiku Dolnośląskiego i jako specjal
ny gość honorowy Teofil Ligenza vel Ozimek – 90-letni organizator wielu 
imprez turystycznych w tym przez 25 lat także „Kuratorki”. Podczas uro
czystości zakończenia wręczono popularnemu „Profesorowi” najwyższe 
odznaczenie PTSM, nadane przez Zjazd Krajowy w dniu 7 IV 2002 r. 
– tytuł „Członka Honorowego” (pierwszy w dawnym województwie jele
niogórskim – przyp. ZG). 

Cytaty od str. 23 do 31 z rozdziału „Czy wiecie, że…” 
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Str. 41 
Teofil Ligenza vel Ozimek popularnie zwany „Profesorem”, jeden z naj

bardziej zasłużonych działaczy turystycznych w Polsce, zdobywca więk
szości możliwych do zdobycia wyróżnień i odznaczeń turystycznych. Z 
Rajdem związany od jego początku aż do 25 edycji (odchodząc miał 87 
lat). Nigdy mimo zaawansowanego wieku nie chciał pracować w sztabie 
dopominając się zawsze o kierownictwo trasy. Tam zaś potrafił być do
skonałym i wymagającym organizatorem, co jeszcze wiele osób dobrze 
pamięta. Lubił prowadzić trasy specjalistyczne szczególnie ochrony zabyt
ków. Nie tolerował palenia papierosów. 

Str. 60 
Tabela  „Organizatorzy Rajdów” (o długim stażu – przyp ZG) 
– 25 razy Teofil Ligenza vel Ozimek kierownik trasy z Jeleniej Góry. 
Str. 73 
Złote Medale Zasługi Rajdu (wręczone z okazji jego 30-lecia – przyp. 

ZG) 
– Teofil Ligenza vel Ozimek d. ZO PTSM Jelenia Góra. 
Str. 75 
Dodatkową nagrodą ( z okazji 30-lecia Rajdu – przyp. ZG) – pucharem 

Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze Ryszarda 
Wacha został uhonorowany Teofil Ligenza vel Ozimek – nestor (92 lata) 
i współtwórca Rajdu. 

* * * 
„Turystyka szkolna i schroniska młodzieżowe regionu jeleniogórskie
go w 30-leciu 1975-2005” (Jelenia Góra 2005) 

Str. 7 
3-5 X 1975 I Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej z zakończeniem 

w SP 1 w Piechowicach, autorem nazwy był ówczesny wiceprezes ZOW 
PTSM Teofil Ligenza vel Ozimek. 

Str. 8 
16 I 1977 r. walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy w Cieplicach wy

brał nowe władze ZOW PTSM, w tym wiceprezesa Teofila Ligenzę vel 
Ozimka. 

Str. 14 
3 XII 1983 r. w SSM w Marciszowie odbyło się tradycyjne, coroczne 

podsumowanie sezonu turystycznego. Wśród wyróżnionych w tym dniu 
znaleźli się: T. Ligenza vel Ozimek – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze
nia Polski. 
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Str. 15 
23 XI 1984 r. w SSM „Halny” w Kamieniu zorganizowano jubileuszo

wą konferencję z okazji XXV-lecia PTSM połączoną z sympozjum tema
tycznym, wystawą okolicznościową i podsumowaniem sezonu. Referaty 
wygłosili: T. Ligenza vel Ozimek, A. Sobierajski i Z. Gasz. 

Str. 16 
Jesień 1985 r. – członkowie PTSM składają życzenia T. Ligenzie z oka

zji 50-lecia małżeństwa. 
Str. 21 
25 XI 1989 – rewizyta przedstawicieli naszego ZOW w Bielsku-Białej, 

w której brali udział: B. Masarczyk, T. Ligenza, J. Gasz, M. Kowalski, M. 
Jabłoński, Z. Gasz. 

Str. 24 
Wiosna 1992 r. – wydano materiały szkoleniowe pt. „Województwo 

jeleniogórskie w pytaniach i odpowiedziach” autorstwa Z. Gasza, A. So
bierajskiego, T. Ligenzy i L. Dygas. O pozycję tą upominali się od wielu 
lat nauczyciele działający w szkolnym ruchu krajoznawczo-turystycznym 
(a szczególnie biorący udział w bardzo popularnych w naszym wojewódz
twie Turniejach Turystyczno-Krajoznawczych PTSM). 

Str. 25 
11-12 XII 1992 podsumowanie sezonu turystycznego poprzedza wy

cieczka do Liberca i Frydlandu. Spotkanie odbyło się w ZS Górniczo-Ener
getycznych w Zgorzelcu, a potem w SSM „Łużyce” w Łagowie. Uczczono 
80-lecie urodzin T. Ligenzy, pożegnano dotychczasowego kierownika 
SSM „Łużyce” S. Lulkiewicza i jego matkę Anastazję. 

Str. 28 
12 -14 V 1995 r. w Brunowie k/Lwówka Śląskiego odbyły się XX 

w historii województwa eliminacje wojewódzkie Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego. Uroczyste zakończenie turnieju w Brunowie, a potem 
w pałacu we Wleniu stało się okazją do wręczenia wielu nagród i dyplo
mów honorowych osobom zaangażowanym od wielu lat w organizację 
oraz uczestnikom turnieju. T. Ligenza i Z. Gasz zostali wyróżnieni za 
20-letnią działalność, a Maciej Stanisz z Piechowic zwyciężył w rankingu 
na najlepszego uczestnika. 

Str. 29 
15 V 1996 r. w SSM „Halny” w Kamieniu podczas posiedzenia ple

narnego ZOW pożegnano wieloletnich gospodarzy SSM w Marczowie 
Cecylię i Tadeusza Krzyżyków. Schronisko zostało zlikwidowane. Na tym 
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samym zebraniu nadano tytuły honorowego Członka Zarządu zasłużo
nym działaczom z Jeleniej Góry – Teofilowi Ligenzie vel Ozimkowi i An
drzejowi Morawskiemu. 

Str. 40 
W dniach 5-6 IV 2002 r. odbył się we Wrocławiu Zjazd Krajowy PTSM. 

Na Zjeździe nadano najwyższe wyróżnienia Towarzystwa – tytuł członka 
honorowego Teofilowi Ligenzie vel Ozimkowi (pierwsze na naszym tere
nie). 

Str. 42 
Niecodzienną uroczystość obchodził 5 XII 2002 r. nestor naszych 

działaczy, honorowy członek naszego Zarządu – Teofil Ligenza vel Ozi
mek. Z okazji 90-lecia urodzin sędziwy, a jeszcze nadal sprawny fizycznie 
i psychicznie jubilat otrzymał liczne gratulacje, kwiaty i podziękowania od 
członków ZO oraz licznych przyjaciół i znajomych. 

Str. 57 
30 IX 1975 r. w świetlicy SSM „Michałek” w Jeleniej Górze ul. Wiejska 

86 zebrało się 32 działaczy i miłośników turystyki górskiej. W zdecydowa
nej większości byli to nauczyciele lub ludzie związani z turystyką szkolną. 
Jednym z inicjatorów spotkania był też wtedy niemal legendarny działacz 
turystyczny Teofil Ligenza vel Ozimek zwany „Profesorem”. Koło PTSM, 
któremu prezesował od blisko 10 lat miało stać się zaczątkiem nowej, wyż
szej jednostki organizacyjnej – oddziału wojewódzkiego. 

Str. 73 
Życiorys (skrócony). 
Str. 87 
W tabeli prezentującej skład osobowy członków Zarządu PTSM od 

1975-2006 pod pozycją trzecią zapisano: 
Teofil Ligenza vel Ozimek: 1975-77 wiceprezes; 1977-80 wiceprezes; 

1980-80 członek prezydium; 1986-90 przewodniczący Wojewódzkiej 
Komisji Rewizyjnej; 1990-95 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Re
wizyjnej; 1995-2001 Honorowy Członek Zarządu; 2001-2006 Honorowy 
Członek Zarządu (i tak do śmierci w 2009 – przyp. ZG). 

Str. 103 
W tabeli „Działacze wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, re

sortowymi i organizacyjnymi (na wniosek bezpośredni lub pośredni ZO 
PTSM) zapisano pod pozycją drugą: 

Teofil Ligenza vel Ozimek Krzyż Kawalerski OOP 1983 współzałoży
ciel OW, wieloletni działacz. 
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Str. 105 
Pod pozycją 24 (odznaczenia resortowe): 
Teofil Ligenza vel Ozimek – Medal Komisji Edukacji Narodowej 1983 

działacz PTSM. 
Str. 107 
W wykazie „Odznaczenia organizacyjne” T. Ligenza figuruje w nastę

pujących pozycjach: 
A. Medal „Za zasługi dla rozwoju schroniska młodzieżowych” (1984) 
B. Złota Odznaka Honorowa PTSM (1973) 
C. Odznaka Oddziałowa „Przyjaciel schronisk młodzieżowych” – złota 

(2003) 
Str. 131 
Przy opisie schroniska młodzieżowego w Marczowie zapisano: „Schro

nisko przyjęło w 1983 r. uczestników wojewódzkiego podsumowania se
zonu turystycznego i tutaj jedyny raz w naszej historii wręczono w schro
nisku tak wysokie odznaczenie państwowe, jakim był Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał go wtedy jeden z najbardziej zasłu
żonych turystów jeleniogórskich Teofil Ligenza vel Ozimek, a wręczał spe
cjalnie na tę okazję zaproszony nasz działacz, a jednocześnie przewodni
czący Gminnej Rady Narodowej w Marciszowie Kazimierz Kuśmierczuk 
(mieścił się w wykazie upoważnionych do wręczania odznaczeń państwo
wych – przyp. ZG). 

Str. 137-138 
W tabeli „Imprezy organizowane i współorganizowane przez ZO(OW) 

PTSM: 
Pod pozycją 1. Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej w gronie działa

czy (ilość działaczy) zapisano: Teofil Ligenza vel Ozimek (25) – udział był 
nieprzerwany od I do XXV Rajdu (przyp. ZG). 

Pod pozycją 2 Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajo
znawczy w gronie działaczy (ilość udziałów) zapisano: Teofil Ligenza vel 
Ozimek (22) – z tym rezultatem uplasował się na III miejscu po Z. Gaszu 
(30), M. Bergtraumie ( 23) (przyp. ZG). 

Str. 148 
W rozdziale „Wycieczki szkoleniowe opiekunów SKKT, kierowników 

SSM i działaczy szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego, ekologicz
nego organizowane przez ZOW PTSM, Kuratorium Oświaty” zacytowano 
przy wycieczkach wielodniowych: 
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I (2-4 IX 1983) „Szlakiem zabytków klasy „O” na Dolnym Śląsku” 
Organizator – Zdzisław Gasz. 
Prowadzący – Aleksander Sobierajski, Teofil Ligenza vel Ozimek. 
Uczestnicy – 23 osoby. 
Wycieczka autokarowa. 
Trasa: Jelenia Góra – Świdnica – Ziębice – Henryków – Brukalica – 

Paczków – Otmuchów – Koperniki – Nysa – Brzeg – Stronia – Oleśnica 
– Wrocław – Trzebnica – Lubiąż – Legnickie Pole – Jelenia Góra. 

Oprowadzało 5 osób (A. Sobierajski, T. Ligenza, D. Bartosiewicz, 
R. Wach, J. Czurka). 

* * * 
„Województwo jeleniogórskie w pytaniach i odpowiedziach” (Jelenia 
Góra 1992) 

Teofil Ligenza vel Ozimek opracował dwa rozdziały: 
– Rozdział III – „Historia” zawierający 40 pytań i odpowiedzi 
– Rozdział IV – „Obiekty zabytkowe. Muzea” zawierający 60 pytań 

i odpowiedzi 
W/w pozycja była przez wiele lat wykorzystywana przez nauczycieli 

i uczniów – uczestników Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, ważnych 
rajdów i konkursów i do dziś nie straciła swojej wartości (przyp. ZG). 

* * * 
„Z dziejów Jeleniogórskiej Ligi Ochrony Przyrody” (Jelenia Góra 
2003) 

Str. 14 
28 IX 1979 r. realizacja trasy ochrony przyrody na V Jeleniogórskim 

Rajdzie Młodzieży Szkolnej „Miłków 79”. Konkurs przyrodniczy odbył się 
w SSM „Rudawy” w Raszowie, nad którym patronatu podjął się ZW LOP. 
Trasę prowadził – Teofil Ligenza vel Ozimek, przy współpracy z Jadwigą 
Saczkowską z Piechowic. 

Str. 63 
W tabeli prezentującej przegląd dotychczasowych tras ochrony przyrody 

na Jeleniogórskich Rajdach Młodzieży Szkolnej zapisano pod pozycjami: 
– IV Rajd „Sobieszów 78” T. Ligenza vel Ozimek – kierownik trasy. 
– V Rajd: Miłków 79” zapis j.w. 
– XIII Rajd „Kamienna Góra 86” zapis j.w. 
Str. 65 
W „To i owo o trasach ochrony przyrody” na wspomnianym wyżej 

Rajdzie znajdziemy zapis: 
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– Trzykrotnie kierował trasą człowiek, który jest już legendą jelenio
górskiej turystyki Teofil Ligenza vel Ozimek zwany „Profesorem” (obec
nie ukończył 91 lat) był jednym z najdłużej pracujących organizatorów 
Rajdu. Występował w tej imprezie przez pierwsze 25 lat jej istnienia i był 
autorem jego pełnej nazwy. Znany był m.in. z doskonałej znajomości ro
ślin chronionych (przyp. ZG). 

Gdzieś na imprezie turystycznej 
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BB. PROFESOR WE WSPOMNIENIACH 
PRZYJACIÓŁ I ZNAJOMYCH

LUDWIK ANIOŁ – Lubań 

*
Pierwszy raz z Profesorem zetknąłem się w 1952 r. Wtedy w Sosnówce 

Szkoła Ogólnokształcąca stopnia Licealnego z Lubania zorganizowała tam 
kolonię letnią dla swoich uczniów. Ja byłem w kadrze kolonii. Chcieliśmy 
dla uczestników kolonii zdobywać punkty na odznakę turystyki kwalifi
kowanej. Dowiedziałem się, kto weryfikuje punkty. Był to właśnie Teofil 
Ligenza vel Ozimek. Już wtedy więc odgrywał ważną rolę w rozwoju tury
styki kwalifikowanej. 

Profesor uczestniczył, póki żył, we wszystkich zlotach turystyki pie
szej – dolnośląskich i krajowych. Miał na nich określony sposób zacho
wania i przestrzegał swoich zasad. Na jednym ze zlotów krajowych dosta
łem przydział do pokoju, w którym Teofil już wcześniej się zakwaterował. 
Wszedłem tam, Profesor siedział za stolikiem, miał przez sobą foldery tu
rystyczne. Obok był arkusik papieru, na którym widniał napis, skreślony 
jego ręką: „W tym pokoju nie pali się papierosów.” Okno było otwarte, bo 
Profesor mocno przestrzegał czystości powietrza. 

W 1983 r. powstał w Jeleniej Górze Klub Byłych Nauczycieli Tajne
go Nauczania. Profesor należał do niego od początku istnienia. Członko
wie Klubu spotykali się (i nadal się spotykają) raz w miesiącu w siedzi
bie Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy Bankowej 15. Zebrania 
prowadziła wspaniała Pani Prezes Jadwiga Kuźmicz, rówieśniczka Teofila, 
urodzona w tym samym roku co on. Teofil był w Zarządzie Klubu i syste
matycznie uczęszczał na spotkania. 

44 



                                                        
 

 
          

  
 
 

 

         

 
 
 
 

  

        
 
 
 

 

JAN OWCZAREK – Cieplice

 „Dziadek” 

W kwietniu 2009 roku udał się na wieczną wędrówkę profesor Ligen
za vel Ozimek. Człowiek na dzisiejsze czasy niezwykły. Matematyk – hu
manista. Wielkiej klasy krajoznawca. Wybitny piechur. Na ogół tak jest, że 
mówiąc czy pisząc o zmarłych podkreślamy ich zasługi, czasem z pewną 
przesadą. W tym wypadku na pewno tak nie jest. Profesora Ligenzę (nikt 
o nim nie mówił inaczej jak „Profesor” albo – co miałoby wskazywać na 
większą zażyłość i znajomość – „Dziadek”) znałem od ponad trzydziestu lat. 
Po raz pierwszy spotkałem go w biurze Oddziału PTTK „Sudety Zachod
nie”, w majową środę (środa była zawsze dniem tzw. weryfikacji odznak tu
rystycznych), gdy jako czternastolatek przyszedłem z książeczką OTP, by 
ktoś przyznał mi Odznakę Turystyki Pieszej w stopniu popularnym i za
twierdził moje prawo do jej nabycia. Osobą, która z zainteresowaniem prze
glądała moją opieczętowaną na trasach wędrówek książeczkę, był właśnie 
profesor Ligenza. Wtedy około sześćdziesięcioletni pan, z sarmackim su
miastym wąsem, szczupły, niemal ascetyczny, zaczesany charakterystycznie 
na bok. Rozmowa była rzeczowa, w trakcie której zastała sprawdzona moja 
znajomość przebytych tras. Z satysfakcją przyjąłem fakt przyznania mojej 
pierwszej turystycznej „nobilitacji”, którą była Odznaka Turystyki Pieszej 
w stopniu popularnym. Przychodziłem jeszcze kilkukrotnie do Pana Pro
fesora w celu weryfikacji odznak turystycznych, na konsultacje. Wreszcie, 
w wieku szesnastu lat trafiłem na organizowany przez PTTK obóz wędrow
ny po Roztoczu połączony z kursem organizatora turystyki, którego kie
rownikiem był Profesor Ligenza. Na obozie znalazł się też znany mi wcze
śniej z krajoznawczych konkursów Andrzej Matusiak, który w późniejszych 
latach wprowadził mnie do „Smogorniaka”. Na obozie mieliśmy mnóstwo 
okazji, by poznawać obyczaje pana Teofila oraz jego turystyczną i nie tylko 
turystyczną filozofię życia. Wstawał zawsze bardzo wcześnie i był w pełnej 
gotowości do wymarszu, kiedy my jeszcze leżeliśmy w namiotach. Jego ha-
sło „Poo-budka” z charakterystycznym przeciąganiem pierwszej sylaby roz
poczynało naszą aktywność. Śniadanie Profesora było zawsze precyzyjnie 
„odmierzone”, pożywne, ale lekkie. W aluminiowej puszcze miał przygoto
wany posiłek na czas wędrówki. Również racjonalnie i precyzyjnie dopaso
wany do potrzeb kulinarnych Profesora i… wielkości puszki. 
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Profesor Ligenza unikał poruszania się po drogach publicznych. Miał 
swoje na to powiedzenie: „Turysto, chcesz używać zdrowych nóg, uni
kaj asfaltowych dróg”. I sporo innych powiedzonek, n.p. „Jak pies zły to 
znaczy, że dobry”, który to sylogizm wynikał z logicznego wnioskowania. 
A „Dziadek” był człowiekiem myślącym bardzo logicznie i, jak wcześniej 
pisałem, precyzyjnym. To Jemu zawdzięczam spokojnie zdaną maturę 
z matematyki. Wystarczyło kilka lekcji, o które go poprosiłem w ostatniej 
klasie szkoły średniej i wszystko okazało się jasne i proste. Roztocze, po 
którym wędrowaliśmy z Profesorem, to przepiękna kraina w moim sercu. 
Również dzięki Niemu. Bo pan Teofil Ligenza pochodził z Lubelszczyzny. 
Opowiadał mi o sobie sporo w późniejszych latach, gdy pod Jego opieką 
odbywałem kurs przodowników turystyki pieszej i razem wędrowaliśmy 
po naszej cudnej Ziemi Jeleniogórskiej, gdy spotykaliśmy się na zlotach 
i rajdach przodownickich, wreszcie gdy prowadziliśmy wycieczki z „No-
win Jeleniogórskich”. Był, z tego co wiem (jeśli dobrze pamiętam) przed 
wojną kierownikiem szkoły powszechnej we Włodawie lub w jej okoli
cy (Chełmszczyzna). Powszechnie szanowanym i lubianym, co by wyni
kało choćby z takiego faktu, że gdy do miasta wtargnęli „striłci” z UPA 
(a mieszkało i mieszka na Ziemi Chełmskiej sporo Ukraińców), to ich do
wódca zwrócił się do Pana Profesora z takimi oto słowami: „Panie Ligen
za, pan jest Polak, ale jest pan też nauczycielem i to dobrym nauczycielem. 
Dlatego nie zrobimy panu krzywdy”. Odeszli pozostawiając nauczyciela 
ich dzieci w spokoju. 

Inną dramatyczną sytuacją, o której też Profesor opowiadał, była wizy
ta Niemców w czasie wojny u Niego w mieszkaniu. Przyszli z gajowym czy 
też leśniczym, by napić się wódki, którą zresztą przynieśli oni lub wspo
mniany leśnik. Gdy już nieco wypili, zaczęli zachęcać Gospodarza domu 
do wzniesienia toastu. Tu trzeba wspomnieć, że Profesor był człowiekiem 
rygorystycznie niepijącym. Na słowa odmowy, które uznali za formę po
gardy dla nich jako okupantów, postanowili Pana Teofila rozstrzelać. Pod-
pity, ale roztropny leśniczy zaczął im perswadować, tłumacząc, że gosz
czący ich Nauczyciel jest bardzo chory na nerki. Profesor ocalał. A prze
cież nie były to jedyne niebezpieczne sytuacje w Jego życiu. Bo Pan Teofil 
działał w wojennym podziemiu, w ramach którego był nauczycielem taj
nego nauczania. W tych mrocznych czasach przygotowywał do matury 
przyszłe kadry poleskich inżynierów, lekarzy, nauczycieli, urzędników. Jak 
większość Polaków wierzył w odzyskanie niepodległości przez Polskę. 

Po wojnie, gdy trafił do Jeleniej Góry, nauczał w szkołach średnich, 
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z tego co wiem, to w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Pedagogicz
nym (które się mieściło w budynku obecnego Zamiejscowego Wydziału 
Uniwersytetu Ekonomicznego), Liceum Ekonomicznym, Liceum Han
dlowym. Swoją pasję turystyczną sprzed wojny (należał od 1926 roku 
do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego) teraz rozwijał i zaszczepiał 
kolejnym pokoleniom uczniów. Wielokrotnie spotykaliśmy go na szla
kach cyklicznego Jeleniogórskiego Rajdu Młodzieży Szkolnej, na Turnie
jach Turystyczno-Krajoznawczych, na które przygotowywał zagadnienia 
z krajoznawstwa regionu, na Zlotach Przodowników Turystyki Pieszej, na 
„Czakach” (Centralny Zlot Instruktorów Krajoznawstwa). 

Chyba niewielu Polaków znało Polskę tak jak On. Profesor Ligenza 
znał „góry i doliny”, w których najczęściej był wielokrotnie. Najchętniej 
wędrował po nizinach, bo te są krajoznawczo bogatsze. Ale był też przo
downikiem turystyki górskiej. Najwyższy zdobyty przez niego szczyt, 
którym lubił się pochwalić, był grecki Olimp. A gruntownie znał Tatry, 
Beskidy, Sudety, Góry Świętokrzyskie. Wspominając o uprawnieniach 
przodownika turystyki górskiej, należy wymienić jednak przede wszyst
kim jego uprawnienia nizinno-piesze i krajoznawcze. Był zasłużonym 
Instruktorem Krajoznawstwa Polski, Honorowym Przodownikiem Tury
styki Pieszej (z uprawnieniami na całą Polskę), instruktorem kształcenia 
kadr PTTK, strażnikiem Straży Ochrony Przyrody. Profesor przeprowa
dził dziesiątki obozów wędrownych w ramach PTTK i PTSM, wyszkolił 
setki działaczy turystycznych i wykwalifikowanych turystów, zweryfiko
wał setki odznak turystyki pieszej i odznak krajoznawczych. 

Wieloletnią inicjatywą Profesora był Rajd na Raty, wspierany i ogła
szany przez „Nowiny Jeleniogórskie”, trwający od 1971 roku do dzisiaj. 
Uczestniczyły w nim setki jeleniogórzan i mieszkańców dawnego woje
wództwa jeleniogórskiego. Sam także brałem w nim udział i jako uczest
nik i jako przodownik turystyki pieszej przez około dziesięć – dwanaście 
lat, stąd i moje wspomnienia o Profesorze. 

Nie sposób nie wspomnieć o związkowym aspekcie działalności Profe
sora Ligenzy. Przez całe lata opiekował się Kołem Nauczycielskim PTTK 
przy Ognisku Miejskim ZNP, do którego wstąpienia wielokrotnie mnie 
zachęcał, jednak jako członek „Solidarności” i przewodnik wybrałem jed
nak Koło Przewodnickie. Tu Profesor został odznaczony Złotą Odznaką 
ZNP. Z kolei Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych przyznało 
Mu Złotą Odznakę PTSM, a PTTK – Złotą Honorową Odznakę PTTK. 
Najważniejsze wyróżnienia to jednak Złota Odznaka „Zasłużony Działacz 
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Turystyki”, resortowy Medal Komisji Edukacji Narodowej i państwowe 
odznaczenie wysokiej rangi Krzyż Orderu Odrodzenia Polski. 

23 kwietnia 2009 roku. Chmurne popołudnie po wcześniejszym desz
czu. Jeleniogórski stary cmentarz. Kilka sztandarów szkolnych, sztan
dar ZNP, wieńce, w tym od PTTK. Mnóstwo ludzi. Jego bliscy, koledzy, 
uczniowie, wychowankowie szkolni i turystyczni. Ostatnie pożegnanie. 
Po części religijnej przemówienia. Kwiaty. Mnóstwo kwiatów. Głos trąbki. 
Niewidzialną ścieżką charakterystycznym, statecznym krokiem w asyście 
aniołów kochany Profesor wyruszał na niebiańskie szlaki. 

MAREK BERGTRAUM  – Piechowice 

*
Moje pierwsze „spotkanie” z Teofilem Ligenzą odbyło się za pośred

nictwem Nowin Jeleniogórskich. Zawsze interesowałem się turystyką, gó
rami. Chodziłem po górach z paczką znajomych. Raczej unikałem uczest
nictwa w imprezach grupowych. 

Czytając gazety, spotykałem się z opisem wycieczek, gdzie w podpisie 
było TLO. Intrygowało mnie, kto się za tym skrótem kryje. Minęło kilka 
lat i sprawa się wyjaśniła. 

Na II Jeleniogórskim Rajdzie Młodzieży Szkolnej prowadziłem jedną 
z tras. Na uroczystym zakończeniu w Kowarach pojawił się starszy szczu
pły pan z sumiastym wąsem. Zagaił rozmowę ze mną: A pan, panie ko
lego, z której trasy? mocno ściskając na przywitanie moją dłoń. W czasie 
zdawania tradycyjnego raportu przez kierowników tras usłyszałem: Kie
rownik trasy Teofil Ligenza vel Ozimek…. Odtąd już co roku spotykali
śmy się we wrześniu na Kuratorce. 

Współpracownicy zwracali się do Niego panie profesorze. Młodzież 
pomiędzy sobą mówiła Dziadek, ale bez cienia drwiny za to dużą dozą 
sympatii. Młodym ludziom imponował nie tylko wiedzą i niesamowitą 
sprawnością fizyczną, lecz także sprytem. Nieraz słyszałem opowieści jak 
to Dziadek na starcie skrupulatnie sprawdza wyposażenie. Jego konikiem 
były legitymacje odznak turystyki kwalifikowanej – tutaj nie przeszło po
kazanie jakiejś tam książeczki. Dokładnie sprawdzał dane personalne, pil
nował, by nie podali sobie jeden drugiemu za plecami tej legitymacji. 

Przy innej okazji nie mogli zrozumieć, jak ON to zrobił…. Rajdowi
cze wyszli na trasę jako pierwsi, za nimi sprawdzane były jeszcze cztery 
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drużyny, a więc trwało to prawie godzinę. Nagle ni stad ni zowąd pojawia 
się przed nimi Dziadek z notatnikiem i sprawdza, czy przechodzą trasę 
zgodnie z opisem. A należy przypomnieć, że Profesor na trasie nigdy nie 
korzystał z komunikacji. 

Spotykałem się także z Profesorem często na zebraniach PTSM oraz 
imprezach turystycznych. Co roku jedną z nich był Młodzieżowy Turniej 
Turystyczno-Krajoznawczy, na którym w trakcie trzydniowych eliminacji 
wojewódzkich dwadzieścia kilka zespołów walczyło o miano najlepszego. 
Jedną z konkurencji był pisemny test krajoznawczy i test topograficzny. 
Z najważniejszych układających wówczas pytania testowe, także szefem 
zespołu podczas przeprowadzania testów był Profesor. Oj, można było 
się nasłuchać komentarzy… „kto układał te pytania?!”, „a dlaczego takie 
trudne”, „no nie, czy muszą być aż tak podchwytliwe?”. 

Z „rozsadzania” zawodników na sali Teofil Ligenza stworzył cały rytuał. 
Aby nikt nie mógł ściągać, Profesor przygotowywał sobie wcześniej kart
kę z zaznaczonymi stolikami i miejscami. Do każdego krzesła przypisany 
był dany zawodnik. Delikwenci stali w szeregu przed wejściem na salę. 
Zajmowanie miejsc odbywało się szybko i bardzo sprawnie. Profesor wy
czytywał szkołę i wskazywał osobiście miejsce, kładąc swoją kościstą dłoń 
na stoliku. Miało znaczenie także to, czy piszący będzie siedział przodem, 
tyłem czy bokiem do sąsiedniego stolika. Nic nie pozostawiał przypad
kowi. Każdy musiał mieć legitymację szkolną na stoliku przy sobie. Nie 
było możliwości pomyłki. Mówiło się, że nawet absolwenci na egzaminie 
maturalnym nie są tak pilnowani jak piszący test na Turnieju. 

Jurorzy przy pomocy szablonu sprawdzali wyniki, co nie przeszkadza
ło, aby Profesor osobiście po raz kolejny je skontrolował. Przy sumowaniu 
punktów używaliśmy kalkulatorów. Profesor zawsze liczył „na piechotę” 
lub w pamięci. Szło Mu to bardzo sprawnie i czasami zdarzało się, że był 
szybszy w takim podliczaniu niż my ze swoimi maszynkami. 

Kiedy znajdował czas na to, by wszystko przygotować? Nie określiłbym 
Profesora mianem osoby bardzo towarzyskiej. Był po prostu towarzyski 
inaczej. Gdy my jedliśmy wspólną kolację, a później przesiadując do póź
nych godzin nocnych opowiadaliśmy anegdotki i kawały, Profesor siedział 
z nami podczas kolacji i konkretnych rozmów. Potem żegnał się i szedł do 
swojego pokoju. Pewnie właśnie wówczas obmyślał strategię na następny 
dzień… 

Profesor był wrogiem wszelkich używek. Nie palił, nie pił kawy, nie pił 
alkoholu (nawet piwa) i nie jadł lodów. Dlaczego lodów? Kiedyś na jednej 
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z wypraw turystycznych zapytałem go o to. Wyjaśnił mi, że ta jego niechęć 
wiąże się jeszcze ze wspomnieniami przedwojennymi, kiedy był młodym 
chłopakiem. Lody były wówczas tylko nakładane do wafelków, najczęściej 
sprzedawane w budkach. Sprzedawcą był mężczyzna z brodą, który wy
konywał tę czynność w wyjątkowo nieapetyczny i niehigieniczny sposób. 
Daruję sobie szczegóły, bo być może i czytających ten tekst pozbawiłbym 
przyjemności smakowania tego deseru. Od tego czasu – powiedział Profe
sor – nigdy już nie próbowałem jeść lodów. Cóż za konsekwencja! 

Profesor w czasie rozmowy, w sposób dla siebie bardzo charaktery
styczny, gestykulował. Ręka jego jakby zamierzając trącić rozmówce, 
w ostatniej chwili zatrzymywała się. Zdania wypowiadał krótko i zwięźle, 
przechylając głowę na bok. 

Jego chód był także specyficzny. Wykorzystywali to rajdowicze 
w programach ogniskowych, często parodiując swojego kierownika trasy. 
Opiekunowie zerkali z niepokojem na Profesora, oczekując jego reakcji. 
Oblicze Profesora zawsze było nieodgadnione, ale Jego dusza pewnie się 
uśmiechała. 

Przypominam sobie pewne zabawne zdarzenie sprzed lat. Działo się 
to na jednym z podsumowań sezonu turystycznego połączonego z krótką 
wycieczką autokarową do naszych południowych sąsiadów. Zaplanowano 
m.in. przerwę na zrobienie drobnych zakupów. 

A były to czasy, kiedy w kraju prawie wszystkiego brakowało, do tego 
wysokie ceny. Toteż wszyscy wycieczkowicze starali się zgromadzić jak 
najwięcej artykułów w ramach dopuszczalnej normy. Torby wypchane, 
u większości podzwaniały butelki koniaku lub Becherovki. W autokarze 
każdy chwalił się, co kupił. 

Kiedy przyszła kolej na Profesora, pokazał nam cienką aktówkę, 
w której na dnie leżały tylko cztery małe puszki sardynek. Podjechaliśmy 
do przejścia granicznego, wszedł czechosłowacki celnik, spojrzał na wy
pchane torby i zapytał ogólnie, co wieziemy. Padła zbiorowa odpowiedź 
w normie, co oznaczało, że przewozimy dopuszczalne przepisami ilości. 
A pan co wiezie? – zwrócił się do siedzącego najbliżej. Profesor z roz
promienioną twarzą odpowiedział: Nic, tylko sardynki i otworzył aktów
kę. Celnik zajrzał i stwierdził: Noo, tego akurat nie wolno! Nie wiem, czy 
chodziło o ilość czy w ogóle nie można było wywozić ryb. Cały autokar 
wybuchnął śmiechem. Trzeba było zobaczyć minę zdezorientowanego 
Profesora! Z wrażenia nie mógł złapać powietrza. I nie rozumiał, czego 
ten celnik tak naprawdę od niego chce. 
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Wszystko zakończyło dobrze, ale uciechy mieliśmy co niemiara. Przez 
wiele lat wspominaliśmy to zdarzenie. Dzisiaj nie mamy już celników 
ani odpraw granicznych, ale i Profesora nie ma już wśród nas. Pozostał 
w mojej pamięci jako wielki społecznik, człowiek sumienny, pracowity, 
nietuzinkowy i mający oryginalny pogląd na otaczającą nas rzeczywistość. 

WIKTOR GUMPRECHT –  Mysłakowice 

*
Teofil Ligenza vel Ozimek – Profesor, bo tak Go wszyscy nazywali, przy

jaciel, nauczyciel. Wiele dni zastanawiałem się od czego zacząć moje wspo
mnienie o Profesorze, jakimi słowami przedstawić jego wkład w to, kim 
teraz jestem i co robię. Jest to trudne, tym bardziej, że mowa o skromnym, 
zwykłym człowieku, a jednocześnie o wielkiej postaci, o kimś, kto miał siłę, 
niezłomne zasady i wielkie osiągnięcia w turystyce i krajoznawstwie. 

Wycieczki piesze, rowerowe od dzieciństwa były moim sposobem na 
spędzenie wolnego czasu. Te zainteresowania przekazałem także moim 
synom, a zaczęło się od wędrówek „własnymi” ścieżkami. Z opowiadań 
znajomych wiedziałem jednak o Rajdzie na Raty, śledziłem w Nowinach 
Jeleniogórskich komunikaty o niedzielnych wyprawach pod okiem Pro
fesora i w 1989 roku, w jedną z kwietniowych niedziel, wybrałem się 
z 9-letnim wówczas synem na jedną z takich wycieczek. Nie skończyło 
się na jednej wycieczce, o nie. Tak zaczęła się trwająca do dzisiaj moja 
przygoda z Rajdem na Raty, znajomość, która przerodziła się w przyjaźń 
ze wspaniałym człowiekiem – z Profesorem. Szybko bowiem okazało się, 
ze wspólne wędrówki z synem, a po kilku latach z synami, pod czujnym 
okiem Profesora, dawały mi wiele radości, satysfakcji i zadowolenia. Trasy 
wycieczek, które opracowywał znakomity krajoznawca były przemyślane, 
ciekawe, spokojne, do pokonania przez dziecko, osobę dorosłą czy nawet 
mającą pewne problemy z kondycją lub zdrowiem. Profesor zachwycał 
wszystkich swoją wiedzą, znajomością przyrody. Potrafił nazwać każdą 
roślinkę po polsku i po łacinie i opowiedzieć o niej ciekawostkę. Dwu
dniowe wyprawy miały zaplanowany w programie konkurs krajoznaw
czy dla dzieci, co stanowiło dodatkową atrakcję i potrzebę dokładnego 
śledzenia i zapamiętywania wszystkiego co napotkano podczas marszu. 
Zawiązywały się przyjaźnie, a wspólne zainteresowania powodowały nie
kończące się rozmowy. Po kilku latach niedzielnych wędrówek nasz apetyt 
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na wędrówki powoli wykraczał poza Sudety. Za namową Profesora w 1992 
r. wybraliśmy się na Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy, na 
Pomorze. Przez wiele kolejnych lat nie wyobrażaliśmy sobie innej formy 
wakacyjnego wyjazdu. Kroczyliśmy z synami u boku Profesora dumni, że 
mamy takiego przewodnika, skarbnicę wiedzy. 

Mijały lata. Rajd na Raty trwał, lecz Profesor w bardzo przemyślany 
sposób rozpoczął działania w kierunku wyszkolenia swojej „prawej ręki”, 
a w konsekwencji swojego następcę. Nie zdawałem sobie sprawy, że to 
właśnie mnie spotka ten zaszczyt. Profesor powoli, lecz systematycznie 
mobilizował mnie do działania. Z jego to inicjatywy i pod jego bacznym 
okiem, od 1996 roku nieśmiało prowadziłem rajdowe wycieczki. Zżerała 
mnie trema, lecz wykorzystując cenne uwagi swojego promotora nabiera
łem pewności siebie. W październiku zdałem egzamin na Przodownika 
Turystyki Pieszej, z czego Profesor był dumny i uważał to za swój sukces 
i wkład w moją przyszłość. Wiedział już, że może liczyć na moją pomoc, 
a bakcyl, który połknąłem będzie owocował. Tak też się stało. Po kilku 
latach, Profesor mianował mnie kierownikiem Rajdu na Raty, swoim za
stępcą. Zezwolił mi na współredagowanie planu wycieczek, a od 1999 r. 
na samodzielne układanie całorocznego grafiku. Nie było to jednak takie 
do końca samodzielne. Profesor otrzymywał projekt planu, nanosił po
prawki, swoje uwagi i zaczynały się między nami często długie dyskusje 
i przekonywania o zasadności takich właśnie, a nie innych rozwiązań. 
Wsłuchiwałem się bowiem w potrzeby turystów i starałem się dostoso
wać do ich oczekiwań, co czasami budziło sprzeciw Profesora i kłóciło się 
z jego zasadami. Takim przykładem były wyprawy do Czech, Niemiec, czy 
wędrówki wkraczające na wyższe rejony naszych okolic. Z szacunku do 
tak znakomitego nauczyciela i inicjatora imprezy, nie śmiałem się sprze
ciwiać jego wyobrażeniu o wędrówkach, lecz nie mogłem też pozostać 
głuchym na oczekiwania turystów. Dyskretnie przemycałem więc trasy, 
które cieszyły się zainteresowaniem. Myślę, że Profesor wiedział o moich 
„niecnych” posunięciach i równie dyskretnie przyglądał się mim poczyna
niom, dając mi odrobinę swobody. Wiedział, że Rajd musi leciutko zmie
nić swoje ramy, dostosować się do nowych możliwości i oczekiwań. Po 
latach, widząc rosnące zainteresowanie imprezą, zwiększającą się liczbę 
uczestników, otrzymałem „zielone światło” i mogłem już bez obaw przed 
cenzurą, zanosić Profesorowi kolejne plany, w których przybywało wycie
czek poza granice naszego kraju. Był dumny, że Rajd na Raty ponownie 
rozkwita i cieszy się rosnącą popularnością. 
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Gdy zdrowie zaczęło Profesorowi płatać figle nie mógł już fizycznie 
uczestniczyć w wycieczkach, ale co roku przychodził do Klubu Nauczy
ciela na zakończenia Rajdu na Raty. Pozostała mi w pamięci szczególnie 
uroczysta impreza zakończeniowa w 2002 roku, kiedy świętowaliśmy 90 
urodziny Profesora, oraz w 2007 roku (95 urodziny). 

W każdy wtorek (komunikat do Nowin Jeleniogórskich trzeba było za
nieść w środę) odwiedzałem pana Ligenzę. Referowałem przebieg minionej 
wycieczki, omawialiśmy następną. W ciągu tych kilku ostatnich lat jeszcze 
bardziej zaprzyjaźniłem się z Profesorem. Wiele godzin spędziliśmy na roz
mowach w pokoju wypełnionym pismami turystycznymi, przewodnikami, 
mapami i notatkami. Dwukrotnie wyjechałem z nim jako jego opiekun na 
Spotkania Członków Honorowych PTTK, w 2006 roku do Puszczy Kampi
noskiej, zaś w 2007 roku do Gdańska. Imponowała mi jego siła, doskona
ła pamięć, chęć aktywnego uczestniczenia w życiu turystycznym. Chętnie 
słuchałem wspomnień, a Profesor miał ich całe pokłady. Zadziwiało mnie, 
że z taką precyzją opowiada np. swoją wyprawę sprzed 50 laty w Bieszczady 
i tak doskonale pamięta nazwy potoków, gór, a nawet nazwiska kierowników 
schronisk. Myślałem wówczas, że trzeba z tej skarbnicy wiedzy wydobyć jak 
najwięcej, że wielu informacji nie wyczyta się w żadnym przewodniku, w żad
nej gazecie, w żadnej książce. Odkładałem jednak te sprawy na inny czas, bo 
przecież jeszcze tyle dni przed nami, przecież jeszcze przed nami jubileuszo
wy Rajd, na którym Profesor musi być! To już przecież za rok! I jak to zwykle 
bywa, zabrakło czasu. Zabrakło czasu aby zapytać o wiele i aby zapisać co cie
kawe, unikalne. Odszedł i już nie wróci, zabrał ze sobą na zawsze swoje wspo
mnienia. Komunikaty do Nowin Jeleniogórskich o najbliższych wycieczkach, 
Profesor pisał do końca. Ostatni ukazał się już po jego śmierci. Nie wyobraża
łem sobie Rajdu na Raty bez Profesora, jednakże impreza trwa, mam nadzieję 
że ku chwale Profesora – Teofila Ligenzy vel Ozimka. 

KRZYSZTOF TĘCZA – Zgorzelec 

Teofil Ligenza vel Ozimek – przyjaciel młodych 

Jak to zwykle bywa turystyką zacząłem interesować się, gdy chodziłem 
do szkoły. Bo to właśnie wtedy wyjeżdżałem na swoje pierwsze wyciecz
ki klasowe. I muszę przyznać, że to co ujrzałem na tych wyjazdach tak 
mi się spodobało, że postanowiłem nie czekać na organizowane zaled
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wie kilka razy w roku imprezy ale podjąłem samodzielne wypady tury
styczne. Oczywiście były to początkowo wypady krótkie, jednodniowe po 
najbliższych okolicach. Niewielu wówczas ludzi spotykało się na trasach. 
Dlatego też gdy przeczytałem w „Nowinach Jeleniogórskich" o Rajdzie na 
Raty wybrałem się na najbliższą wycieczkę. Było to 24 czerwca 1973 roku. 
Na miejscu zbiórki zastałem dosłownie kilka osób, a prowadzącym okazał 
się starszy wąsaty jegomość, który bardziej kojarzył się z dziadkiem niż 
człowiekiem mającym nadążyć za wzrokowo dużo młodszymi uczestni
kami wycieczki. Miałem wówczas naście lat więc inaczej oceniałem lu
dzi starszych. Muszę jednak przyznać, że w miarę pokonywanej trasy nie 
widać było po nim specjalnego zmęczenia. Zresztą nie narzucał on zbyt 
dużego tempa, mówiąc, iż jesteśmy na spacerze i nie ma się gdzie spie
szyć. Pamiętam jeszcze z tamtej wycieczki, a dotarliśmy do Szwajcarki 
w Górach Sokolich, sporo informacji o widzianych obiektach oraz o oko
licy bliższej i dalszej, jakie nam przekazał. Spodobało mi się to tak, że 
w latach następnych brałem udział w jeszcze wielu wycieczkach prowa
dzonych przez Niego. A gdy po kilku wspólnych wyprawach okazało się 
iż jesteśmy sąsiadami, mieszkaliśmy bowiem po dwóch stronach ulicy, to 
nasze kontakty przestały ograniczać się tylko do wspólnych wycieczek, ale 
zacząłem też bywać w domu u Profesora. Zresztą na jego wyraźne zapro
szenia. Rozmawialiśmy wówczas o turystyce. O tym dlaczego warto wyru
szać z domu i czy w ogóle jest to warte zachodu. Ponieważ wycieczki nasze 
były coraz częstsze rodzice moi mieli nieco obiekcji. Że tak nie można, że 
przecież niedziele powinno spędzać się w domu z rodziną. A trzeba wie
dzieć że Pan Teofil wśród sąsiadów uważany był wówczas za „dziwaka". 
Bo właśnie za mało przebywał w domu. Ludzie dziwili się, że można tak 
postępować. Jednak poza gadaniem nie wadziło to nikomu, nie miałem 
więc problemów by udać się na kolejną wycieczkę. I tak to jakoś by było 
gdyby nie fakt, że Profesor okazał się być człowiekiem czynu. Gdy stwier
dził, że nadszedł odpowiedni czas zaczął namawiać mnie abym włączył 
się do ruchu turystycznego i sam zaczął prowadzić wycieczki. Gdy przez 
dłuższy czas nie mogłem podjąć decyzji Pan Teofil zaprosił mnie które
goś dnia do siebie, a gdy przyszedłem sam założył kurtkę i powiedział że 
idziemy w odwiedziny. Na miejscu zastaliśmy dwie osoby i wtedy dowie
działem się iż nadszedł moment na zdanie przeze mnie egzaminów. Od 
razu przystąpiono do zadawania pytań. Jak to bywa w takich wypadkach 
egzaminatorzy bardzo poważnie potraktowali swoje obowiązki, a Profe
sor zaskoczył nie tylko mnie ale także ich. Otóż On przepytywał mnie nie 
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o konkretne obiekty ale tak ogólnie. Pytał mnie o to co znam na naszym 
terenie najlepiej; co mi się podoba więcej a co mniej; co chciałbym jeszcze 
poznać i dlaczego. Pytał się też jak zapatruję się na turystykę w ogó
le. Było to tak nietypowe, że rozmowa przebiegła bardzo fajnie i później, 
już przy herbatce rozmawialiśmy jeszcze sporo czasu. I tak oto zostałem 
Przodownikiem Turystyki Pieszej. Zacząłem wówczas sam prowadzić na
stępne wycieczki Rajdu na Raty i początkowo trochę mnie dziwiła obec
ność Profesora na moich wycieczkach. Co prawda nie miał on nigdy do 
mnie żadnych uwag ale ja czułem się jakbym odbywał egzamin tyle, że 
praktyczny. Dlatego nieraz po wycieczce pytałem się czy wszystko jest 
w porządku. On odpowiadał niezmiennie: „Jestem tylko uczestnikiem 
i mną się nie przejmuj. Nie oceniam ciebie, tylko biorę udział w rajdzie bo 
lubię chodzić pieszo”. A trzeba przyznać, że kondycję to On jednak miał 
niezłą. Mimo swoich lat nieraz musiał zwalniać bo wycieczka „zostawała 
z tyłu”. Na początku gdy chodziliśmy razem wyglądało to niejednokrot
nie tak. Dyskutowaliśmy o czymś i nie zauważaliśmy że wszyscy zostali 
z tyłu. Trzeba było wówczas nieco zwolnić aby dać szansę innym. Trwało 
to wiele lat ale nie pamiętam już nawet kiedy to się stało. Szedłem sobie 
spokojnie swoim tempem. Oglądam się do tylu a tu Profesor kawałek za 
mną. O! – pomyślałem sobie wtedy – chyba już lata robią swoje. Nie mniej 
i tak był przed grupą. Dlatego od tej pory gdy prowadzę wycieczkę staram 
się iść powoli i robię przerwy na odpoczynek. Ja też się kiedyś zestarze
ję. 

Po jakimś czasie kolega Ligenza, widząc, że pociąga mnie nie tylko 
chodzenie po górach, ale także wiedza o tym co oglądamy, wciągnął mnie 
w krajoznawstwo i doprowadził do otrzymania uprawnień Instruktora 
Krajoznawstwa Regionu. Zaowocowało to wieloma tekstami, które często 
zanosiłem, na początku mojej działalności, aby się mu pochwalić. Zawsze 
miał czas na ocenę tych poczynań i niejednokrotnie nasze spotkania koń
czyły się długą dyskusją. Przypominam sobie, z tamtych lat, jak wielu lu
dzi przychodziło z pomysłami na różne formy działalności , nieraz absur
dalnej. On jednak zawsze starał się pomagać. Gdy tak chodziliśmy razem 
po górach nieraz wysłuchiwałem opowieści Pana Teofila, nie tylko o tym, 
czym zajmuje się zawodowo, ale także o czasach strasznych, które przeżyło 
Jego pokolenie tj. o II wojnie światowej. Wiele z tych rozmów już zatarło się 
w mojej pamięci, jednak utkwiło mi jak opowiadał o tym gdy kiedyś musiał 
uciekać i aby ratować swoją rodzinę trzymając dziecko pod pachą kluczył 
rowami po polach w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. 
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Ale wracając do spraw PTTK-owskich, gdy zaczęliśmy inwentaryzację 
krajoznawczą województwa, bardzo popierał nas młodych i pomagał nam 
się „obronić” przed starszymi działaczami, którzy niekoniecznie dobrze 
przyjmowali nasze działania, sami niewiele starając się dać od siebie. Za
wsze w takich momentach mogliśmy liczyć na Pana Ligenzę. Mało tego, 
to on wychodził z inicjatywą obronną od siebie. Było to dla nas bardzo 
ważne, gdyż niektórzy po prostu rezygnowali z działalności słuchając co
raz to nowych pretensji. 

Przypominam sobie z tamtych czasów pewną sprawę. Profesor kazał 
mi przygotować zestawienie moich osiągnięć jako krajoznawcy i zaprosił 
na zebranie do pracowni krajoznawczej, jaką PTTK miało wówczas na 
Zabobrzu. Tam, gdy omówiono już wszystkie sprawy i zaczęto zbierać 
się do wyjścia Profesor zabrał głos i powiedział, że ma jeszcze jeden punkt 
obrad. Mianowicie postawił wniosek o mianowanie mnie na Instruktora 
Krajoznawstwa Polski. Co się wtedy działo! Niektórzy ze starszych kole
gów nie kryli swego uniesienia. Bo jak tak można. Taki młody. Dopiero 
co został IKR, a tu już wniosek o wyższy stopień. Najbardziej poruszony 
był jeden z kolegów, którego nazwiska tu nie podam. Jako swój największy 
atut powiedział, że on na IKP czekał 15. lat. Ja chociaż byłem całkowicie 
zaskoczony wnioskiem Profesora (nie spodziewałem się tego) pomyśla
łem sobie: było fajnie, ale się skończyło. Okazało się zupełnie co innego. 
Otóż po zaprezentowaniu moich dokonań na przestrzeni tych kilku lat 
Profesor powiedział, że nie tylko wykazałem się niespotykaną pracowi
tością ale uzmysłowił wszystkim że spełniam wszystkie warunki regula
minowe. Dodał także i to bardzo zdecydowanie, pod adresem najwięk
szego oponenta: Słusznie Kolega zauważył, że czekał na IKP aż 15 lat, bo 
w przeciwieństwie do Kolegi Kolega Krzysztof nie czekał. On działał. I to 
jak! Jego osiągnięcia są warte wiele więcej niż kilkanaście lat oczekiwania. 
Dlatego stawiam ponownie swój wniosek. I wszyscy widząc jego stanow
czość i zauważalne zirytowanie przegłosowali zaproponowany wniosek. 
Tak też szybko zostałem IKP. Ale to jeszcze nie koniec. W rozmowach sły
szy się ze Profesor był bardzo regulaminowy i rygorystycznie przestrzegał 
wszystkich ustaleń. Nie wspomnę tu o ponoć braku humoru z Jego strony. 
A właśnie po tym wydarzeniu miała miejsce następująca sytuacja. Chcia
łem pójść na przystanek ale Pan Teofil powstrzymał mnie mówiąc abyśmy 
przeszli się do domu spacerkiem bo On musi nieco ochłonąć. Poszliśmy 
sobie spokojnie rozmawiając o „pierdołach”, gdy zaczął mi tłumaczyć że
bym nie przejmował się tym co usłyszałem na zebraniu. Żebym nie brał 
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tego do siebie. Że to tylko zwykła zawiść przemawiała przez niektórych. 
A już żebym najmniej przejmował się tym co mówił najbardziej przeciw
ny kolega, gdyż on przepracował ponad 20. lat w Celwiskozie, i trzeba 
mu wiele wybaczyć. Może nie wszyscy zrozumieją w czym rzecz, ale ci co 
zrozumieją uznają że był to z Jego strony odważny i niezły żart. W każdym 
razie tak mnie rozbawił, że przestałem myśleć o tym wszystkim i posta
nowiłem trwać dalej w pracy krajoznawczej. 

Było jeszcze wiele ciekawych momentów w naszych kontaktach tury
stycznych, ale jak to w życiu bywa wyjechałem z Jeleniej Góry. Siłą rzeczy 
nasze kontakty urwały się. Jednak jakiś czas temu podjąłem decyzję o po
wrocie i ponownym włączeniu się w dzieło mojego „Wychowawcy krajo
znawczego”, dlatego też, przed świętami, odwiedziłem Profesora w domu. 
Zostałem bardzo mile przyjęty. Pan Teofil pamiętał mnie jeszcze. Umawia
liśmy się, że jak zrobi się trochę cieplej zabiorę Go na jedną z wycieczek Raj
du na Raty. Niestety nie dane to będzie. Tak więc zostaje mi tylko zachować 
w pamięci dobre chwile, jakie spędziłem dzięki Niemu. Bo miał On duży 
wpływ na moje życie turystyczne. A myślę, że gdybym nie spotkał takiego 
człowieka na swojej drodze, moje poczynania w zakresie turystyki mogłyby 
potoczyć się trochę inaczej. Dobrze zatem się stało, iż spotkaliśmy się i mia
łem możność, choć przez krótki czas z Nim współpracować. 

ZENON KĘDZIORA – Jelenia Góra 

SYLWETKA PANA PROFESORA (Widziana zza biurka) 

W połowie lat 50-tych ubiegłego wieku zamieszkałem w Jeleniej Gó
rze. Jako „stary” PTTK-owiec z 2-letnim stażem nawiązałem luźny raczej 
kontakt z Oddziałem PTTK „Sudety Zachodnie”. 

Wkrótce usłyszałem nazwisko TEOFIL LIGENZA VEL OZIMEK. 
Jeszcze kilka lat nie miałem okazji poznać Pana Teofila, ale nazwisko dwu– 
członowe z tym VEL utkwiło mi w pamięci. Po wielu latach znajomości 
zdobyłem się na odwagę i zapytałem o genezę tego nazwiska. Profesor 
wyjaśnił: „Panie kolego. Mój ojciec, który był rolnikiem tak się nazywał, 
więc i ja się tak nazywam.” Ta informacja nie usatysfakcjonowała mnie, 
ale już nie wracałem do tego tematu. Wieści o nieprzeciętnej działalności 
krajoznawczej, turystycznej, szkoleniowej i organizacyjnej Pana Profesora 
bulwersowały środowisko PTTK-owskie i turystyczne. Podawane przez 
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lokalną prasę do publicznej wiadomości, czyniły z Niego gwiazdę tury
styczną pierwszej wielkości. 

W 1975 r. podjąłem pracę w biurze Oddziału PTTK „Sudety Zachod
nie”. Wkrótce poznałem Pana Profesora. Zrobił na mnie pozytywne wra
żenie. Wysoki, szczupły, o wyprostowanej sylwetce. Włosy gładko przy
czesane, charakterystyczny wąsik. Poruszał się sprężystym, ale spokojnym 
krokiem cechującym wytrawnych piechurów. Nie palił tytoniu, nie używał 
alkoholu, był abstynentem. Posiadał nieprzeciętną wytrzymałość i żelazną 
kondycję. Prowadził higieniczny tryb życia, W związku z wykonywanym 
zawodem ubierał się raczej jak „do biura”, a cechą wskazującą, że w każ
dej chwili może przeistoczyć się z „belfra” w turystę było obuwie. W lecie 
„pionierki”, w zimie „maratony”. Na turystycznych wyprawach widywali
śmy Go w flanelowej koszuli, swetrze, skafandrze i z niewielkim plecakiem. 
W tych czasach wchodziły w użycie olbrzymie plecaki na stelażu o pojem
ności mniejszej szafy ubraniowej. Większość ludzi spotykanych na szlakach 
używała tego sprzętu, ale nie wszystek ekwipunek potrafili w taki plecak 
wcisnąć, więc część bagażu nosiło się w ręce. Pozostaje tajemnicą, w jaki 
sposób Pan Profesor mieścił w swoim plecaczku niezbędny na kilka dni 
ekwipunek. Będąc nauczycielem znany był głównie w środowisku mło
dzieżowym, ale stworzył i realizował wiele imprez dla dorosłych. Uczył 
i wymagał odpowiedzialności. Uczestnicy Jego imprez otrzymywali wszel
kie niezbędne na trasę materiały, a więc mapę, opis krajoznawczy, wykaz 
utrudnień na trasie, wykaz możliwości dojazdu publicznymi środkami ko
munikacji. Nie przymuszał do bezwzględnego odbywania marszu w jednej 
grupie z Nim. Oczywiście dotyczyło to tylko dorosłych. Bywało, że zadufany 
w swoją wiedzę turystyczną „stary wyrypiarz” odłączywszy się od grupy miał 
trudność z dotarciem do celu. Wystarczyło jednak dokładnie zapoznać się 
z otrzymanymi materiałami, by cel okazał się nie trudny do osiągnięcia. Była 
to jednocześnie lekcja pokory, która nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Szcze
gólnie turystom. W biurze Pan Profesor zjawiał się z nieodłączną aktów
ką wypełnioną licznymi dokumentami z imprez. Wszystko to było pisane 
ręcznie, charakterystycznym równym pismem. Znać tu było nieznane dziś 
uczniom ćwiczenia zwane kaligrafią, czyli nauką ładnego pisania. Wszelkie
go rodzaju zestawienia, często na kilku sklejonych arkuszach formatu A-3 
miały powierzchnię do 0,25 metra kwadratowego. Pan Profesor nie uzna
wał improwizacji. Wszelkie działania posiadały plan pracy, program, wykaz 
uczestników, preliminarz kosztów, rozliczenie imprezy wraz z wymagany
mi załącznikami jak bilety wstępów, bilety za przejazdy, protokoły różnych 
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komisji działających na imprezie, listy wręczonych nagród itp. Zawsze do
trzymywał terminów rozliczania dokumentacji z imprez, choć określenie 
np. „w ciągu 14 dni” rozumiał, że dokument należy złożyć właśnie w tym 
14-tym dniu Cały papierowy balast traktował, jako czynności niezbędne 
w całości działania, choć zajmujące zbyt wiele czasu, szczególnie działaczowi 
społecznemu. Rzeczywiście celem Jego działania było pokazywanie piękna 
Ojczyzny, krajoznawstwo i wyrabianie nawyków turystycznych. Profesor 
się nie obrażał. Jeżeli zdarzyło, że Jego sposób rozwiązania problemu został 
przez większość uznany, jako gorszy, włączał się w realizację, tego różnego 
od Jego pomysłu. 

Na ogół poważny, posiadał jednak poczucie humoru, właściwego Mu 
aż do ostatnich lat życia. Oto próbka. W 2008 roku na tradycyjnym ze
braniu opłatkowym kończącym rok pracy nastąpił moment składania ży
czeń. Zbliżyłem się do Pana Profesora, przyjąłem z uwagą Jego życzenia 
i zacząłem składać swoje życzenia. Na to Profesor: Panie kolego. Może pan 
mówić to, co chce, bo ja i tak mało co słyszę. Z wyraźnym rozbawieniem 
spojrzał na mnie, mocno uścisnęliśmy się serdecznie. Ten gest powiedział 
więcej jak słowa. 

ANTONI LITWIN – Olszyna 

Ćwierć wieku z Teofilem 

Teofila Ligenzę vel Ozimka znałem najpierw ze słyszenia. Opowiadali 
o nim absolwenci szkół jeleniogórskich pracujący w Olszyńskich Fabry
kach Mebli. Jedni opowiadali o matematyku Ligenzie vel Ozimku, inni 
opowiadali swoje wrażenia z obozów wakacyjnych przez niego prowadzo
nych. W szkole przyzakładowej Olszyńskich Fabryk Mebli uczyłem ma
tematyki, prenumerowałem więc czasopismo „Matematyka”. Znajdywa
łem w nim zadania dla uzdolnionych matematycznie uczniów autorstwa 
Teofila vel Ozimka. To wszystko spowodowało, że zaciekawiłem się jego 
osobą. Pierwszy raz zobaczyłem go, na którymś ze spotkań nauczycieli 
matematyki organizowanych przez kuratorium w Jeleniej Górze. Nie pa-
miętam już, w której to było szkole. Zobaczyłem wtedy w nim przystoj
nego, poważnego mężczyznę, do którego ot tak sobie nie śmiałbym się 
zbliżyć. Widziałem w nim człowieka o dużym autorytecie zawodowym. 
O kontakcie bliższym z profesorem wtedy nawet nie pomyślałem. 
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Ale to się stało. W „Nowinach Jeleniogórskich” podawane były i są 
opisy tras niedzielnych wycieczek organizowanych w ramach „Rajdu na 
raty” przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze i redak
cję „Nowin Jeleniogórskich. Były to wycieczki prowadzone przez Teofila 
vel Ozimka. W 1984 roku zacząłem uczęszczać na te wycieczki, często 
z młodzieżą naszej szkoły. Sama postać profesora również mnie przy
ciągała. Wycieczki swoje profesor prowadził po nizinnych terenach ów
czesnego województwa jeleniogórskiego. Polubiłem bardzo te wycieczki. 
Zwięzłym językiem profesor opowiadał nam o historii i zabytkach archi
tektury zwiedzanych miejscowości. Na tych wycieczkach nauczyłem się 
rozpoznawać style architektury. Po drodze wędrówki pokazywał i poda
wał nam nazwy polskie i łacińskie roślin dziko rosnących. Znał się na tym 
bardzo dobrze. Dzięki niemu teraz i ja popisuję się czasami wiedzą rozpo
znawania roślin prowadząc samodzielnie wycieczki. 

„Rajd na raty” stał się dla mnie doskonałą okazją poznania ówczesnego 
województwa jeleniogórskiego. W początkowych latach niemal co niedziela 
brałem w nim udział. I to zbliżyło mnie do profesora. On sam chciał poznać 
mnie bliżej, a ja cieszyłem się, że mogę z nim rozmawiać. Było kilka wy
cieczek, że wędrowaliśmy tylko we dwóch. Rozmawialiśmy więc na różne 
tematy. Przeważnie mówiliśmy o pracy nauczycielskiej. On był już wtedy na 
emeryturze a ja jeszcze czynnym zawodowo. Wiele opowiadał mi o ogólno
polskich zlotach krajoznawców CZAK, na których ze Zdzisławem Gaszem 
robili inwentaryzację zwiedzanych terenów. Na CZAK mnie też namawiał, 
ale ja uznałem, że nie mam dostatecznej wiedzy na ten temat. 

W 1989 roku profesor namówił mnie na udział w jego drużynie 
w Ogólnopolskim Wysokokwalifikowanym Rajdzie Pieszym. Był to rajd 
po Ziemi Lubuskiej z zakończeniem w Kostrzyniu nad Odrą. Poszedłem 
na ten rajd. Po jego zakończeniu uznałem, że jest to wspaniała impre
za, na której poznaje się spory kawałek Polski, ale również można go po
traktować jako wspaniałe wczasy. W następnych latach nie trzeba było na 
OWRP mnie namawiać, sam się zgłaszałem do drużyny profesora. Na raj
dach tych podobało mi się to, że wędruje się tam samodzielnie po podanej 
(lub proponowanej) trasie posługując się mapą i kompasem. Niezależnie 
od liczebności naszej drużyny, wędrowaliśmy z profesorem najczęściej we 
dwóch. Profesor ściśle przestrzegał regulaminu rajdu i krzywo patrzył 
na tych, którzy skracali trasę podjazdami. Ja też tego nie lubiłem i to nas 
bardziej zbliżyło do siebie. 

Któregoś dnia w czasie wędrówki zaproponował mi żebyśmy mówili sobie 
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po imieniu. Ucieszyłem się tym bardzo, ponieważ było to dla mnie bardzo 
duże wyróżnienie. Zapytałem – tylko żartem – czym przepijemy bruderszaft. 
Odpowiedział, że alkohol nie wchodzi w rachubę – o czym wiedziałem – 
i nie będziemy się bawić niepraktycznym zwyczajem. To ułatwiło nam na roz
mowy bardziej osobiste. Z wielką uwagą słuchałem zwierzeń z jego życiory
su, a był on bardzo bogaty. Opowiadał o swoich czasach przedwojennych i o 
jego pracy nauczycielskiej w tym okresie. Uczył nawet w szkole (klasie – nie 
pamiętam) żydowskiej Opowiadał o jego pracy nauczycielskiej w czasie oku
pacji niemieckiej i tajnym nauczaniu w tym czasie. W pierwszych latach po 
wojnie był jednym z nielicznych nauczycieli zawodowych. Większość dopiero 
po wojnie zaczynało naukę i edukację w tym zawodzie. Przy jego życiorysie 
mój życiorys okazał się bardzo skromnym. Słuchał jednak uważnie o tym co 
o sobie opowiadałem. Najbardziej interesowało go moje życie w okresie po
wojennym: nauka, praca, studia i praca po studiach. 

W 1995 roku na OWRP pojechałem z drużyną koła PTTK w Olszynie, 
a Teofil z drużyną nauczycielskiego koła PTTK w Jeleniej Górze. Obie dru
żyny wybierały tę samą trasę i wędrowaliśmy nadal razem. W dni upalne 
Teofil wychodził na trasę rano o godzinie siódmej, aby potem około połu
dnia położyć się gdzieś w cieniu na około dwie godziny i pospać, a potem 
iść dalej. Ja nie lubiłem spać w tym czasie więc nie bardzo wiedziałem co 
z sobą robić. Któregoś razu powiedział mi, żebym nie siedział tak przy 
nim tylko szedł dalej. Zapewnił, że dogoni mnie zanim dojdę na biwak. 
Posłuchałem go i poszedłem dalej sam. Nie dogonił mnie na trasie. Na 
biwak przyszedłem sam. Rozbiłem więc swój i jego namiot, ugotowałem 
kolację, z myślą że jak przyjdzie będzie miał wszystko gotowe. Kiedy po 
dwóch godzinach nie zjawił się, pożałowałem bardzo, że go zostawiłem. 
Zaczęły nachodzić mnie najróżniejsze myśli: że ktoś na niego napadł, 
może zemdlał na trasie, uległ jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi, po
błądził? Po następnych czterech godzinach czekania, wyszedłem na dro
gę, którą przyszedłem świecąc latarką. Po przejściu ok. 500 m zobaczyłem, 
że ktoś idzie drogą – był w białej koszuli. Kiedy zaświeciłem latarką na 
niego, rozpoznałem Teofila. Co z tobą? – zapytałem. Pobłądziłem odpo
wiada. Miałem już zamiar zanocować u któregoś gospodarza na wsi, ale 
kiedy pomyślałem, że zniesiesz tu jajko czekając na mnie – przyszedłem. 
Od tego czasu już nigdy nie zostawiłem go na trasie, a był jeszcze taki 
przypadek, że musiałem go szukać, gdzie się położył na odpoczynek. Na 
biwakach rozbijał swój namiot możliwie najdalej od miejsca przeznaczo
nego na ognisko i namiotów grup młodzieżowych. Miał pretensje, że po 

61 



  

 
 
 

 
 

 
           

 
        

 
 

godz. 22 nie przestrzegana jest cisza nocna i że kiedy głośno zwracał na to 
uwagę, nikt go nie słuchał. Nie pił nigdy w swoim życiu alkoholu i krzywił 
się na tych, którzy pili go na imprezach turystycznych, Kiedy ja czasami 
miałem ochotę na piwo, odpowiadał: no wychlej już to piwsko 

Wędrowałem tak z Teofilem po różnych regionach Polski do 2000 
roku. W 2001 roku na OWRP po Jurze Krakowsko-Wieluńskiej z nim nie 
pojechałem. Musiałem poddać się wtedy operacji wszczepienia bajpasów 
na sercu. Był to też jego ostatni OWRP. 

W 1995 roku profesor zaproponował mi abym przystąpił do egzaminu 
na przodownika turystyki pieszej. Wykręcałem się, ale on przekonywał, że 
zna moją wiedzę o naszym regionie i nie powinienem obawiać się egzami
nu. On sam był wtedy przewodniczącym komisji egzaminacyjnej. Zgodzi
łem się z myślą, że potraktuje mnie nieco łagodniej. Myliłem się, ulgi nie 
było. Pytania zadawał dość szczegółowe a ja odpowiadałem na niektóre 
z nich raczej ogólnikowo. Ale egzamin zdałem. 

Od tej pory jeździłem z Teofilem na wszystkie ogólnopolskie i dolnoślą
skie zloty przodowników turystyki pieszej. Również z nim uczestniczyłem 
co roku w ogólnopolskich zlotach krajoznawców CZAK. Dzięki Teofilowi 
poznałem w ten sposób niemal wszystkie regiony Polski. Od 2002 roku na 
wszystkie zloty krajoznawców i przodowników turystyki pieszej Teofil przy
jeżdżał nie sam, lecz z opiekunem – najczęściej była to jego córka Elżbieta, 
ale też i inni jego przyjaciele. Ja też miałem okazję być jego opiekunem na 
jednym ze zlotów PTP. Na autokarowych wycieczkach zlotowych przeważ
nie pozostawał przy autokarze, kiedy my udawaliśmy się na zwiedzanie 
miejsc lub obiektów zabytkowych na trasie. Odpowiadał, że był tu już kilka 
razy i że zna te tereny – co było prawdą. Do ostatniego roku swojego życia 
brał udział we wszystkich zlotach przodowników TP. Przez organizatorów 
był zawsze na nie zapraszany i oczekiwany jako gość honorowy. 

Ostatni raz widziałem się z Teofilem 22 lutego 2009 roku na rozpoczę
ciu sezonu „Rajdu na raty” Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” i „No-
win Jeleniogórskich”. Siedzieliśmy w Klubie Nauczycielskim obok siebie, 
rozmawialiśmy i nic nie wskazywało, że jest to nasze ostatnie spotkanie. 
O jego śmierci powiadomiła mnie telefonicznie jego córka Elżbieta. Moje 
ostatnie z nim pożegnanie odbyło się w kaplicy na cmentarzu komunal
nym w Jeleniej Górze i składaniu jego trumny do grobu.. 

Tak zakończyła się moja ćwierćwieczna bliska przyjaźń z profesorem 
Ligenzą vel Ozimkiem, legendą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra
joznawczego. 
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TERESA MATERNY – Jelenia Góra 

*
Trudno napisać wspomnienia. Dla mnie szczególnie trudno, gdy mam 

napisać wspomnienie o kimś, tak zasłużonym. Przez tyle lat znajomości tj. od 
roku 1979, gdy zaczęłam pracę w ZW PTTK trochę się nazbierało. Ale które 
ważne, a które ważniejsze? Mówi się, że człowiek żyje tak długo, jak długo żyje 
pamięć o nim w nas. To prawda. Pamięć jedno, bo przypomina różne wspo
mnienia, a przenieść je na papier to drugie. Łatwiej chyba mówić. 

Wiemy, że bardzo lubił rozwiązywać krzyżówki. Ja też, szczególnie 
w dwutygodniku „Rozrywka”. Profesor rozwiązywał i wysyłał. Ja rozwiązy
wałam, ale nigdy nie wysyłałam. W jednym z numerów „Rozrywki” prze
czytałam, że wylosował nagrodę. Nie była wielka. Przez długi czas zaczyna
łam przeglądanie „Rozrywki” od rubryki – nagrodzeni. Oboje kochaliśmy 
„cyferki”. Profesor, bo był nauczycielem matematyki – ja swoje słupki „wi
nien” i „ma” w księgowości. Właśnie księgowość szczególnie nas „połączy
ła”. Do moich obowiązków należało rozliczenie delegacji. Wtedy obowią
zywały inne przepisy delegacyjne działaczy, a inne pracowników. Pracow
nik delegację musiał rozliczyć, bo potwierdzała jego czas pracy. Działacz 
jak chciał. I te delegacje, to były przysłowiowe schody. Pierwszą ewidencją, 
która zakładana była w ZW PTTK z nastaniem nowego roku był rejestr 
delegacji, a pierwsze w nim numery należały do Profesora. Gorzej było 
z ich rozliczaniem. Gdy na stole stawiana była butelka schłodzonego szam
pana w ostatnim dniu pracy kończącym rok, do drzwi ktoś pukał i stawał w 
nich Profesor z delegacjami do rozliczenia ze stycznia, lutego i co najgorsze 
z takimi, za które kosztami należało obciążyć ZG PTTK. I cóż było robić? 
Butelka z szampanem za okno do chłodzenia, rozkład jazdy PKP i PKS na 
biurko, mapy by przeliczyć kilometry przejścia. I chociaż były to działania 
czysto formalne (szampan później był za zimny), to odbyć się musiały. Nie 
pomagały dodatkowe rubryki w rejestrze delegacji – „rozliczono dnia”, nie 
pomagały prośby i groźby. Ten rytuał powtarzał się co roku. Po latach zaczę
liśmy robić „zakłady”. Kiedy dostaniemy do rozliczenia zaległe delegacje. 

I jeszcze jedno – na Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym w Szklar
skiej Porębie (1979 r.) zapytałam, nieświadoma do kogo się zwracam, czy 
potrzebne będą matryce z prawidłowymi odpowiedziami w Konkursie 
Krajoznawczym. Gdyby wzrok zabijał, dziś nie napisałabym tych paru 
słów. Ale pamiętam też i wesołe spojrzenia, gdy w ostatnich latach przy
chodziłam ze Zdzisławem w dniu urodzin Profesora z kwiatami. I ten 
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uśmiech i radość w Jego oczach na zawsze pozostaną w pamięci. Pyszne 
ciasta Jego córki też. Szkoda, że dalszego ciągu już nie będzie. 

DANUTA BARTOSIEWICZ – Świeradów Zdrój 

„O moich spotkaniach z Profesorem” 

W imprezach turystycznych brałam udział już jako licealistka. Mam 
po tych wyprawach m. in. znaczki rajdowe. Na jednym z nich jest napis: 
„Ogólnopolski Rajd Karkonosze 1961”, a wśród organizatorów wymienio
no PTTK Świeradów. Na którymś z rajdów spotkałam młodzież z jelenio
górskiej szkoły, której opiekunem był profesor matematyki p. Teofil Ligen
za vel Ozimek. Związek matematyki i turystyki ciekawił, szybko jednak 
przekonałam się, że turystyka jest ponad wszystkie zawody, specjalizacje, 
to pasja. Zapamiętałam też, że Profesor był bardzo wymagający. 

Później w regionalnej prasie były zaproszenia dla chętnych na wędrów
kę w wolne dni, czasami taką grupą opiekował się Profesor. 

Zachęcona do pracy z młodzieżą na turystycznym szlaku przez p. Zdzi
sława Gasza, rozpoczęłam współpracę z organizowanymi wtedy w woje
wództwie jeleniogórskim tzw. „Kuratorkami”. Zaczyna się ta współpraca 
od „Jeleniogórskiego Rajdu Młodzieży Szkolnej Janowice Wielkie 1976 r.” 
i trwa wiele lat. Byłam kierownikiem trasy, przewodnikiem, opiekunem 
drużyny. Wtedy spotkałam Profesora, był także przez wiele lat kierow
nikiem rajdowej trasy. Na rajdzie z metą w Janowicach Wielkich byłam 
z drużyną ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim, a kierownikiem 
tej trasy był Profesor. Początki bywają trudne, więc i nam dużo czasu zajęło 
rozwiązywanie rajdowych zadań, dlatego przyszliśmy na miejsce noclegu 
spóźnieni, co wpłynęło mocno na uzyskane przez nas punkty rajdowe. 

Na kolejnych „Kuratorkach” spotykaliśmy się pełniąc funkcje kierow
nika trasy. Miewaliśmy różne zadania w tej samej sprawie. Profesor za
wsze swoje stanowisko cierpliwie uzasadniał, popierał argumentami, do
wodząc, że: „Tak to powinno być koleżanko.” 

Na trasie rajdu Profesor bacznie obserwował turystów, jak współpracu
ją, rozwiązują rajdowe zadani np. posługiwanie się mapą na trasie, przej
ście trasy zgodnie z opisem, pozostawieniu porządku w miejscu odpo
czynku. Profesor dużo od siebie wymagał, więc regulaminowe zadania tu
ryści musieli wykonać poprawnie, z zaangażowaniem, według oczekiwań 
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organizatora. Tego należało się uczyć od Profesora. Wyliczone punkty za 
wykonane zadania były do miejsc po przecinku, czyli dokładnie „mate
matycznie”. Bywało, że korzystałam z tych przykładów. Nie znaczy to, że 
rajdowcy byli z tego zadowoleni. Regulamin mówił, że drużyna liczyć ma 
ośmiu uczestników, gdy było ich siedmiu, za wyposażenie nie było max 
punktów, bo brakowało części za nieobecnego np. plecaków. 

„Kuratorki” uczyły, bawiły, popularyzowały turystykę jak formę spędza
nia wolnego czasu od wczesnych lat szkolnych. Przestrzeganie regulaminu, 
troska o bezpieczeństwo własne i innych były koniecznym obowiązkiem. 
Bywało, że wędrowcy pomagali potrzebującym, których spotykali na tra
sie np. choć na krótko pomagając zbierać ziemniaki, bo rajdy te były we 
wrześniu. Nagrodą za pomoc były punkty rajdowe, a czasem poczęstunek 
pieczonymi w ognisku ziemniakami, których smaku nie da się porównać 
z innymi dobrociami. Te formy zaangażowania młodzieży Profesor wysoko 
cenił, przyznając stosowną ilość punktów regulaminowych. 

Zawsze z chlebakiem, mapą, punktualny i przewidujący, Profesor był 
dla mnie kimś, od kogo można było się dużo nauczyć. Trudno powiedzieć, 
czy często z tego wzoru korzystałam, cenię sobie jednako to, że mogłam 
z tak wielką osobowością współpracować. 

Słowa, którymi się do mnie zwracał: koleżanko, zapamiętałam. Wyszło 
na to, że Profesor – turysta sam wyruszył na trasę wędrówki, nieznanymi 
nam szlakami, pozostawiając po sobie wspomnienia. 

ELEONORA DZIEDZIO – Jelenia Góra 

„Wspomnienia z uczestnictwa w obozie wędrownym 
do Puszczy Białowieskiej i Kurpiowskiej, prowadzonym 

przez Teofila Ligenzę vel Ozimka – sierpień 1978 r.”

Moim pierwszym udziałem w obozie wędrownym z profesorem Ligen
zą była Białowieża, Puszcza Białowieska oraz Kurpie z Puszczą Kurpiow
ską. Nie będę jednak opisywała uroków przyrody, roślinności i krajobra
zów, bo te są niezaprzeczalne. Na uwagę zasługuje „dryl” życia obozowego 
pod czujnym okiem Profesora. Wszystko musiało być na czas, zgodnie ze 
wskazówkami zegara: zanotowane, rozliczone, przekazane „szefowi”. 

Ustalone były grupy dyżurne, zajmujące się aprowizację obozu. Nale
żało zaopatrzyć uczestników w śniadania i kolacje – te posiłki były obo
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wiązkowe w schronisku – miejscu noclegu. Natomiast obiad należało 
zamówić w jadłodajni – jeżeli taka była. Wszystko było dobrze dopóki 
nie przenieśliśmy się z Białowieży do Teremisek – środka puszczy. Była to 
droga przez mękę, daleko, bez środka lokomocji, jedynie do przewiezienia 
bagaży osobistych i obozowych została wynajęta konna fura „kibitka”. 

Właśnie tam przypadł dyżur naszej grupie. Grupy były 3-osobowe – 
my stanowiliśmy wyjątek – 4 osoby: 3 panie i 1 mężczyzna. No i problem 
jak zdobyć prowiant dla obozu na trzy posiłki, w tym obiad, a tu nie ma 
restauracji. Wyruszyliśmy do wsi po produkty – wieś zamknięta w sobie, 
ludzie nieufni, nikt nie chce nic sprzedać, ponieważ nie wiedzą, jak wy
cenić towar, który chcemy kupić. Zdeptaliśmy całą wieś bez rezultatów. 
Dopiero w domu na końcu wsi przychylnie potraktowała nas pani, która 
przyjechała do rodziców z Warszawy na wakacje. To ona z przydomowego 
ogródka mamy dała nam warzywa i parę buraków na barszcz. 

Za jej namową druga gospodyni sprzedała nam żywą kurę za 40 zł, 
którą to jedyny w naszej grupie mężczyzna musiał uśmiercić. Tak to ze 
skromnych zapasów ugotowaliśmy obiad dla obozu. Kura była kanwą dla 
barszczu ukraińskiego. Ponieważ zakwaterowani byliśmy w SM, a wokół 
sad z mnóstwem różnych owoców – to kompotu nie brakowało – a lato 
było upalne. Po skończonym dniu przy ocenie wysiłku grupy dyżurującej 
nie oczekiwaliśmy wiele. Jednak naszym uszom dał się słyszeć bardzo wy
ważony głos Profesora (w międzyczasie słyszał relację z naszych starań) 
– oceniający nasze starania bardzo wysoko, że było smaczne i tak ugoto
waliśmy, że wszyscy się najedli. Do końca obozu i przez szereg następnych 
lat obozowych byliśmy stawiani za wzór do naśladowania. My obozowicze 
– ukuliśmy żart: „zasługa to naszego kolegi, który tak żarliwie przemawiał 
do ptaka, że ten rósł widać nie tylko w piórka”. 

Po przeobozowaniu na Kurpie też nie brakowało atrakcji – oglądanie 
najdłuższych palm, picie piwa bezalkoholowego na plebanii w Łysych, wę
drownie po puszczy, zbierane i zjadanie borówki pijanicy i nie spotykany 
fakt, którego nie każdy mógł być świadkiem: wesoły i rozbrajający śpiew 
Profesora, który po zjedzeniu chyba znacznej ilości borówki pijanicy nucił: 

„Pod samowarem siedzi moja Masza
               i jak herbata tak naciąga mnie.
               Pod samowarem kwitnie miłość nasza
               ja mówię tak, a ona mówi – nie!”
Śpiew Profesora tak nas rozochocił, że już do końca obozu byliśmy 

rozśpiewaną grupą, co nam bardzo ułatwiało wejścia do różnych cieka
wych miejsc. 
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Na obozie Profesor traktował nas jak swoją młodzież, no może ciut 
starszą, a nam belfrom to nie przeszkadzało. Chętnie poddawaliśmy się 
codziennym przepytywaniem z wiadomości krajoznawczych z tras prze
bytych, a na koniec pytaniom konkursowym. Mile wspominam tamte dni 
spędzone w gronie wspaniałych ludzi pod opieką Profesora. 

ANNA MAKOWSKA –  Jelenia Góra 

„Moje  krótkie wspomnienia o Teofilu Ligenzie vel Ozimku” 

1 IX 1953 roku rozpoczęłam naukę w Liceum Pedagogicznym w Jeleniej 
Górze. Po pierwszych dniach oswajania się ze szkołą, nowymi nauczycielami 
i przedmiotami, przygotowania zeszytów i książek, przyszedł czas na poznanie 
zajęć pozalekcyjnych. Jedną z form spędzania czasu wolnego były niedzielne 
wycieczki turystyczne po najbliższej okolicy. W drugą lub trzecią niedzielę 
września byłam na pierwszej pieszej wycieczce z Profesorem Teofilem Ligen
zą vel Ozimkiem w okolicach chyba Starej Kamienicy. W wycieczce brało 
udział kilkanaście osób z młodszych klas liceum. Nie pamiętam daty, trasy, 
objaśnień, a pamiętam piękne, zielone łąki na niewielkich wzgórzach, poko
nywanie szlaku i obserwowanie różnych ciekawych zjawisk oraz obiektów. 
Zdziwieniem napełniało mnie stwierdzenie, że aż tak dużo można wiedzieć 
o terenie, miejscowościach, zabytkach, roślinach, pogodzie, historii – w ogóle 
o wszystkim. Mijaliśmy wioski, drogi obsadzone drzewami i opuszczone sady 
z jabłkami na drzewach. Można było jeść do woli i zabrać ze sobą. Ja wróci
łam do domu z wieloma wrażeniami i z teczką pełną jabłek. Tak, z teczką, 
bo o przygotowaniu do wycieczki turystycznej nie miałam pojęcia. Poszłam 
w półbutach, w spódniczce, w kurtce samodziałowej, chusteczce na głowie 
i z teczką, w której były kanapki i picie w butelce. 

W następnych miesiącach i latach było wiele ciekawych wycieczek 
i obozów organizowanych przez Teofila Ligenzę, jak również przez moje
go wychowawcę Mariana Powęskę i innych nauczycieli. Zapisałam się do 
Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego prowadzonego przez Pro
fesora Ligenzę. Regularnie odbywały się zebrania, na których uczniowie 
pod kierunkiem opiekuna przygotowywali się do następnych wycieczek, 
zarówno pod względem krajoznawczym, jak i organizacyjno-gospodar
czym. Opracowywali też najczęściej w formie albumów i gazetek materia
ły zgromadzone na odbytych wycieczkach i obozach. 
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Jako kierownik internatu, w każdą niedzielę organizował wycieczki 
w najbliższą okolicę dla uczennic i uczniów, którzy nie wyjeżdżali do 
domu. Młodzież miała zajęty czas wysiłkiem fizycznym i uczyła się wielu 
nowych zagadnień. 

Po trzech latach wprowadzania nas w tajniki turystyki i krajoznawstwa 
byliśmy wiekiem i doświadczeniem gotowi do wstąpienia do PTTK. Wstą
piłam do Koła Grodzkiego PTTK nr 4 Oddziału Sudety Zachodnie 4 maja 
1956 roku. Wszystkim tym poczynaniom patronował Teofil Ligenza. 

W każde wakacje odbywało się kilka obozów wędrownych organizo
wanych przez nauczycieli Liceum Pedagogicznego. Wspomnę o trzech, 
które wiążą mi się z osobą Profesora. Jest to obóz od Starego Sącza do 
Zakopanego – zwiedzanie kościoła i klasztoru Sióstr Klarysek, Rytra, Piw
nicznej, nocna wyprawa na Lubań, żeby zobaczyć z niego wschód słońca, 
Szczawnicy, Pienińskiego Parku Narodowego i spływ Dunajcem na tra
twach, Zakopane i Tatry. Niezapomniane wrażenia, a wszystkie podbudo
wane solidną wiedzą krajoznawczą. 

W następnym roku odbył się obóz do Słowińskiego Parku Narodowe
go i Trójmiasta. Dla wielu uczestników było to pierwsze spotkanie z mo
rzem, Gdynią, Oliwą, Gdańskiem, a dla wszystkich na pewno pierwsze 
spotkanie z Łebą, wydmami, Klukami i kulturą Słowińców. 

I jeszcze jeden obóz już po zdaniu matury w 1958 roku. Był to obóz 
naukowy w Karłowie w Górach Stołowych, na którym było dwóch asy
stentów Wydziału Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Trwał dwa ty
godnie i poświęcony był poznaniu Szczelińca i Błędnych Skał. Efektem 
końcowym tego obozu miała być mapa Błędnych Skał z dokładną trasą 
turystyczną. Rano była wyprawa na teren pomiarów, a po obiedzie – na
noszenie danych na mapę. Wieczorami pogadanki, krótkie wykłady i spa
cery. Nasz opiekun turystyczny Profesor Teofil Ligenza vel Ozimek już od 
czwartej, piątej klasy liceum zachęcał nas i wprowadzał do pracy przy im
prezach organizowanych przez Komisję Turystyki Pieszej Zarządu Okrę
gu PTTK we Wrocławiu. Wtedy nową imprezą był rajd szlakiem Zamków 
Piastowskich. 

W trakcie wszystkich wycieczek i obozów zbierało się potwierdzenia, 
wypełniało książeczki wycieczek pieszych, zdobywało kolejne stopnie 
OTP i GOT. W Jeleniej Górze powstała z Inicjatywy Profesora, przodow
nika turystyki pieszej, Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Od
dziale Sudety Zachodnie. Przybywało wielu nowych przodowników TP. 
Ja to zaszczytne uprawnienie uzyskałam 5 V 1960 r. na Ogólnopolskim 
Zlocie Przodowników TP w Lubniewicach. 
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W maju 1959 r. zostało założone Koło PTTK nr 30 przy Powiatowym 
Oddziale ZNP w Jeleniej Górze, do którego przeszli wszyscy pracownicy 
oświaty będący do tej pory w różnych kołach. W szczytowej fazie rozwoju 
należało do niego ponad 200 osób i prowadziło bardzo ożywioną działal
ność szkoleniową, wycieczkową i obozową. Założycielem i przewodniczą
cym ponad 40 lat był Teofil Ligenza vel Ozimek. Ta rozległa działalność 
wymagała bardzo wielu godzin pisania komunikatów, zawiadomień do tu
rystów, powielania, adresowania, wysyłania pocztą, rezerwacji noclegów 
i biletów, ubiegania się o dotacje, tworzenia planów pracy i opracowywa
nia sprawozdań i rozliczeń. Wszystko to była praca społeczna Profesora 
i dużej liczby działaczy członków PTTK. 

Teofil Ligenza vel Ozimek nie był moim nauczycielem i wychowaw
cą (w rozumieniu szkolnym tego słowa), ale tak naprawdę był mi Wiel
kim Wychowawcą wśród innych osób, które miały wpływ na mój rozwój 
i moje życie. 

ANTONINA SOBIERAJSKA – Cieplice 

*
Kontakty z Teofilem Ligenzą zwanym Profesorem zaczęły się w latach 

50-tych. Najpierw sporadycznie, niezobowiązująco. On ze swoją grupą 
młodzieży z Liceum Pedagogicznego na wycieczce w górach, a ja z małą 
drużyną harcerzy również na tych samych ścieżkach. W pobliżu schro
niska młodzież w małych grupkach przygotowywała posiłek na koche
rach, kuchenkach spirytusowych, wszyscy zaopatrzeni w menażki, kub
ki. Po niedługim czasie już spożywali gorący posiłek. Moi podopieczni 
przyglądali się temu trochę zazdrośnie, trochę z podziwem, pożywiając się 
skromnymi kanapkami. Profesor nie omieszkał zainteresować się naszą 
grupą, a to jak liczni jesteśmy, z jakiej mapy korzystamy, jakie jest inne 
wyposażenie, jaką trasę przebyliśmy, dokąd zmierzamy – niby nic, a wy
wiad był skuteczny. Padło słówko pochwały pod adresem któregoś dziecka. 
Byli zadowoleni. Było takich przypadkowych spotkań kilka i zawsze wy
kazywał zainteresowanie grupą małych turystów. Z czasem, gdy powstało 
w szkole koło SKKT, a Profesor był kierownikiem SPOKT organizującym 
i prowadzącym różne rajdy częściej mieliśmy okazję być sprawdzani, kon
trolowani pod każdym względem. Nic nie uchodziło młodzieży na sucho 
np. jeżeli w wyposażeniu turysta miał posiadać sweter, to nie mogło to być 
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coś innego, zastępczego. To uczyło młodych dyscypliny, nie lekceważenia 
przyrody, otoczenia, zasad itp. Przynależność do PTTK dawała możliwo
ści zwiedzania bliższych i dalszych rejonów kraju. Wspólnie z młodymi 
działaczami turystycznymi wywodzącymi się z Liceum Pedagogicznego 
i kolegami nauczycielami pragnął założyć koło turystyczne nauczycie
li. Doszło do tego historycznego zdarzenia na zebraniu założycielskim 
w dniu 18 maja 1959 r. w auli Liceum Pedagogicznego. Koło powstało 
i niezadługo Profesor został jego prezesem. Piastował to stanowisko nie
przerwanie przez 40 lat ku zadowoleniu własnym i wszystkich członków, 
mimo utyskiwań na jego twarde zasady postępowania z ludźmi w myśl 
wcześniej określonych reguł. 

Pierwsze wycieczki autokarowe były rzadkie mimo, że chętnych wie
lu. Na jednej z takich wycieczek przed siedzibą PTTK podjeżdża autokar. 
Profesor staje przed drzwiami z listą zgłoszonych, wyczytuje nazwiska 
w kolejności zgłoszeń i wtedy uczestnik może wejść. Brakuje już miejsc 
dla kilku osób, które są na liście, a przyjechały z daleka na zbiórkę. Zosta
ją rozżaleni i zniechęceni. Profesor przed osobami, które chciały zaliczyć 
tylko miło czas, stawiał na pierwszym miejscu tych, co trudnili się tu
rystyką z młodzieżą i dziećmi, prowadzili w szkołach koła SKKT. Żad
ne tłumaczenia nie skutkowały, a to że ci młodzi mają czas zwiedzić kraj 
w późniejszych latach. Priorytetem było szkolenie młodych – taka była 
jego rola. Kiedy zaczęto organizować obozy wędrowne dla nauczycieli 
wiele było zdarzeń, które dobitnie i trafnie obrazowały jego twardy cha
rakter i nietuzinkowy sposób bycia. 

Obóz na Mazurach, wędrówka z całym ekwipunkiem wzdłuż jeziora 
wąską ścieżynką miejscami schodzącą aż do wody, w kolo mokro po noc
nym deszczu i nadal pada. Jedna z uczestniczek z końca maszerujących 
po pochyłej ścieżce wpada do jeziora, z trudem wydostaje się sama – inni 
już daleko – i dalej już bez osłony przed deszczem maszeruje. Kiedy jest 
kilkuminutowa pora odpoczynku, dla niej nie ma czasu na przebranie, bo 
dopiero doszła do grupy, a grupa musi iść dalej, by dotrzeć na wyznaczony 
czas do bazy. Ale to były wakacje – nie było niespodzianek zdrowotnych. 
Inny obóz w Tatrach: wędrują turyści po szlaku na prawo i lewo głębo
kie stromizny, trzeba uważać. Profesor został trochę z tyłu i teraz chce 
wrócić na swoje miejsce prowadzącego z przodu (nie mówiąc o tym), ale 
nie ma szans na wyminięcie, ku zadowoleniu reszty, nie narzuca swoimi 
długimi krokami morderczego tempa. Nie obyło się bez komentarza przy 
całej grupie – „na tym fragmencie szlaku koleżanka idąca przede mną szła 
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wzorowo, utrzymując równe tempo, pewnie czując się na nierównościach 
– tak należy maszerować w górskim terenie, nawet mnie nie przepuściła 
na miejsce prowadzącego”. Bywało, że gdy czekano z różnych przyczyn 
na kogoś z grupy wspominał, że dr Mieczysław Orłowicz po powrocie 
z wycieczki na dworzec zapytany przez oczekujących, gdzie reszta grupy, 
odpowiadał – odpadli na trasie. Nie można czekać na maruderów, bo tra
cą wszyscy, a on jest od tego, by nie pozwolić na takie praktyki. 

Zawsze otaczał się ludźmi czynu, z nowymi pomysłami, zaangażowa
nych w działaniu na rzecz młodzieży. Doceniał profesjonalizm innych, 
dlatego koleżanki i koledzy piastujący jakiekolwiek funkcje w zarządzie 
koła, czy w sekcjach, które powstawały z konieczności, bo koło rozrastało 
się liczebnie – byli zobligowani do zgłębiania wiedzy turystyczno-krajo
znawczej, zdobywania odznak. Organizował wycieczki piesze, rajdy, zloty 
itp. i zawsze dążył do tego, by drużyna koła brała udział w konkursach, 
quizach, współzawodnictwie z obcymi drużynami. Kiedy w kole postano
wiono organizować dla członków spotkania krajoznawcze raz w miesiącu, 
zwykle kończyły się sprawdzianem w formie zgaduj zgaduli, konkursu, 
rozpoznawaniu obiektów z widokówek, czy zdjęć w wydawnictwach itp. 
Przypominało to trochę formę szkolnego odpytywania z lekcji na weso
ło. Osobiście uwielbiał stawać do konkursów krajoznawczych, a było to 
na rajdach OWRP. Zwykle zajmował pierwsze miejsce, a nagrody były 
atrakcyjne – sprzęt turystyczno-biwakowy. Zresztą do tych konkursów 
przygotowywał się sumiennie. Kolejnego dnia na jednym z rajdów wró
cił późno do bazy, gdzie pozostali szykowali się już do kolacji i na pyta
nie, co się stało na trasie po chwili odpowiedział: „A koleżanka też była 
w bibliotece… Widziałem wpis w księdze bibliotecznej”. Znaczyło to, że 
na trasie zaliczył pobyt w urzędzie gminnym i w informacji turystycznej 
i bibliotece, by zdobyć najnowsze wiadomości w materiałach zwartych na 
temat tego regionu, a jeżeli już ktoś z naszych też tam był, to robiło się 
„niebezpiecznie konkurencyjnie”. Dodam, że materiałów piśmienniczych 
nie zbierał na trasach ze względu na nie obciążanie bagażu. Właśnie tak 
u źródła uzupełniał wiedzę. Kiedy stawał do konkursu, znający go ludzie, 
wiedzieli kto wygra. Później co niektórzy z młodzieży mówili półgłosem, 
że nie pozwala młodym wygrać, że wszystko wie i powinien już ustąpić 
miejsca młodym. Jego odpowiedź, że każdy ma szansę wystąpić w kon
kursie i wykazać się wiedzą – mawiał to trochę z przekąsem, bo wiedział, 
że młodym brakuje jeszcze tak rozległej wiedzy. Na rajdach OWRP był 
stałym bywalcem od pierwszego rajdu po czterdziesty, kolejny i nie za
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liczył może pięciu ostatnich ze względu na brak osoby towarzyszącej już 
bardzo wolno chodzącemu. Zdaje się, że jeszcze nikt z bywalców nie pobił 
jego frekwencji. Z dumą wspominał fakt, że na którymś kolejnym raj
dzie organizatorzy sprawdzali na trasie (z ukrycia) przejścia rajdowców, 
a jego szczególnie – czy idzie, czy podjeżdża, jak to robili niektórzy bardzo 
młodzi uczestnicy, a on tak wiekowy udowadniał, że na rajdzie pieszym 
należy przejść trasę, zaglądając we wszystkie miejsca godne zwiedzenia. 
Poinformowali go po fakcie o swoich podejrzeniach, podziwiając kondy
cję i samozaparcie i nie mając podstaw do obniżania punktów za przejścia. 
Wierzyli temu, co potwierdzali inni uczestnicy 

Drugim dzieckiem stworzonym przez Profesora był Rajd na Raty. 
Od początku anonsowany w Nowinach Jeleniogórskich. Kiedy zjawił się 
w redakcji z informacją do druku u redaktor Marii Sucheckiej trzeba było 
nadać imprezie rozłożonej na cały rok tytuł – wyrazisty, reklamujący wę
drówki piesze i red. Maria Suchecka na poczekaniu wymyśliła: „w nie
dzielę na wycieczkę” – było zaakceptowane bardzo trafnie. Rajd na Raty 
„w niedzielę ma wycieczkę już 40 rok trwa i można powiedzieć: rozwi
ja się w dobrym kierunku. Bywało różnie – bo takie są założenia rajdu, 
że uczestnicy zgłaszają się na miejscu w dniu oznaczonym – była jedna 
osoba, nie było nikogo, ale i bywało 60 osób. Był czas, że plany wyciecz
kowe zakładały podział na wycieczki rodziców z dziećmi, na wycieczki 
szkoleniowe dla przodowników, wycieczki dla młodzieży i ogólnodo
stępne. Po kilku latach zaniechano podziału na wycieczki z dziećmi – nie 
określono z jakimi dziećmi – i zjawiali się rodzice z dziećmi w wózkach, 
a trasa wiodła nie tylko wąskimi szlakami, ale przez pola, łąki itp. Było 
to duże utrudnienie – ludzie już nie przychodzili później. Udział w tych 
wycieczkach uczestnicy traktowali jak rozrywkę, integrację – niewielu in
teresowało zdobywanie punktów do odznak, czy nawet przynależności do 
PTTK. Po prostu chcieli być poza domem wśród innych nowych ludzi, 
czasem wśród znajomych. Przyznać jednak trzeba, że na zakończenie raj
du w grudniu w konkursie z wiedzy zdobytej na trasach sporo było i bywa 
osób, które zgłębiają wiedzę i znają teren i obiekty krajoznawcze. Ta for
ma sprawdzianu sprawiała zawsze satysfakcję Profesorowi, nawet wtedy, 
kiedy już tylko przychodził na samo zakończenie rajdu. Wielu turystów 
wyszkolonych przez Profesora odeszło od turystyki po ziemiach ojczy
stych, wielu nie podejmuje tego trudu. Z żalem trzeba stwierdzić, że kadra 
bardzo się uszczupliła z różnych przyczyn, ale ten znak czasu nie musi być 
taki smutny i pozostaje tylko wspominać tych, co tworzyli turystykę. 
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CEZARY TURSKI – Jelenia Góra 

*
W latach 1975-1991, pracując w Biurze Zarządu Wojewódzkiego 

PTTK w Jeleniej Górze, utrzymywałem częste kontakty osobiste z kolegą 
Teofilem vel Ozimek. Był On w tym czasie Członkiem Zarządu i Przewod
niczącym Komisji Turystyki Pieszej ZW PTTK. 

Zapamiętałem Go jako człowieka wszechstronnie zaangażowanego 
w organizację życia turystycznego wśród nauczycieli i młodzieży szkolnej. 
Wyróżniał się dużą wiedzą krajoznawczą, którą przekazywał uczestnikom 
prowadzonych przez siebie wycieczek, obozów wędrownych i spotkań 
szkoleniowych. 

Podziwiałem Jego pasję i zaangażowanie organizacyjne, które zajmo
wało Mu wiele dni w roku. Bardzo często wiązane to było z wyjazdami 
poza Jelenią Górę, których Profesor nigdy nie odmawiał. Cechowała Go 
„pedantyczna” punktualność. Był zdecydowanym przeciwnikiem palenia 
papierosów i alkoholu. Bardzo rygorystycznie przestrzegał postanowień 
i wymogów wszelkich regulaminów. Szczególnie podczas szkoleń i egza
minów. 

Z profesorem brałem udział w Centralnych Zlotach Aktywu Krajo
znawczego w Lublinie, Fromborku, Złotowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Augustowie, Okunince. W roku 1986 współorganizowaliśmy XVI CZAK 
„Łużyce” w Zgorzelcu. Profesor zawsze „szefował” drużynom naszego 
województwa, biorącym udział w CZAK-ach. Pod Jego kierownictwem 
uczestniczyliśmy w programach Zlotów, a szczególnie braliśmy udział 
w zajęciach praktycznych z inwentaryzacji krajoznawczej. 

Te bezpośrednie kontakty z Profesorem rozbudziły we mnie doświad
czonym turyście głębsze zainteresowania krajoznawstwem. Były one im
pulsem do podjęcia przeze mnie wielu samodzielnych wycieczek krajo
znawczych, szczególnie po terenach całego województwa jeleniogórskie
go. Poznałem wtedy wiele miejsc i zabytków, których nie opisują żadne 
przewodniki turystyczne. 

Profesor Ligenza vel Ozimek pozostanie w mojej pamięci jako jeden 
z „Wielkich Turystyki Jeleniogórskiej”. 
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EUGENIA NIEWĘGŁOWSKA – Jelenia Góra 

*
Wśród mego życia dróg spotkałam Pana Teofila Ligenzę vel Ozimek 

jesienią 1975 r. podczas Zebrania Oddziału Wojewódzkiego PTSM w no
wym województwie jeleniogórskim. Niezwykła postać: wysoki, szczupły, 
przystojny, starszy mężczyzna, do którego wszyscy obecni zwracali się 
z niezwykłym szacunkiem, komentując Jego zasługi pedagogiczne oraz 
wiedzę z zakresu krajoznawstwa i turystyki. W dalszych latach mojej przy
należności do PTSM i pełnienia funkcji wiceprezesa, było dla mnie wielkim 
zaszczytem współpracowanie na wielu płaszczyznach z Profesorem. 

Uroczyste zakończenie każdego Jeleniogórskiego Rajdu Młodzieży 
Szkolnej, wspólny udział w wyjazdach do Szkolnych Schronisk Młodzie
żowych na ocenę ich pracy pod kątem uczestnictwa w Konkursie było 
przykładem bardzo odpowiedzialnego traktowania tych zadań przez Pre
kursora. 

Na każdym zebraniu czy spotkaniu był zawsze obecny, wprawdzie 
wchodził w ostatniej chwili, ale nigdy się nie spóźniał. 

Mam wielki i miły obowiązek, aby złożyć Profesorowi słowa podzię
kowania za pozostawioną dokumentację pracy Komisji Rewizyjnej PTSM 
którą przez wiele lat kierował, a na której ja częściowo w swojej pracy 
wzorowałam się. 

Z perspektywy minionego czasu żałuję, że zbyt mało odbyłam wycie
czek prowadzonych przez Profesora. Częściej uczestniczyłam w wyciecz
kach dopiero będąc na emeryturze. Wówczas to starałam się być blisko 
osoby Profesora, aby utrzymać tempo marszu. Dużą radość sprawiało mi 
wyprzedzenie w czasie marszu – Profesora, jednak zdarzało się to bardzo 
rzadko. 

Uczestniczyłam też w pięknej wycieczce do Poznania, Gniezna, Bisku
pina, Kurnika, Rogalina i Puszczykowa. Zdumienie moje było niezwykłe, 
bowiem Profesor posiadał dużą wiedzę o Ziemi Jeleniogórskiej, ale nie 
sądziłam, że inne obszary Polski zna również doskonale i przekazuje in
formacje w sposób interesujący. 

Słowa wdzięczności składam Profesorowi za odbycie w Jego Towarzy
stwie wycieczki do Szklarskiej Poręby Dolnej. 

Pracując 20 lat w Domu Gerharda Hauptmanna, wnikliwie poznałam 
historię życia braci Carla i Gertharda Hauptmannów w Szkolarskiej Po-
rębie Średniej i w Jagniątkowie. Poszukiwałam przez kilka lat grobu Carla 
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Hauptmanna, zarówno w Szklarskiej Porębie jak i w Cieplicach. O po
moc w tym zakresie zwróciłam się kiedyś do Profesora. Zapewnił mnie, 
że wskaże mi grób Carla Hauptmanna na cmentarzu w Szklarskiej Porę
bie Dolnej. Wycieczkę odbyłam i wśród starych, zniszczonych grobowców 
i wysokich zarośli, Profesor wskazał mi grób Carla. Nowa płyta granitowa 
ze złotymi napisami była już częściowo zniszczona. 

W niedługim czasie grób Carla został przeniesiony do ogrodu przy 
Domu Carla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie Średniej, 
blisko naszego PTSM „Wojtek”. 

Minęło wiele lat. W końcu i ja zbliżam się swoim wiekiem do przeży
tych lat przez Profesora. Miałam więc kilkakrotnie zaszczyt podczas ze
brań plenerowych składać Profesorowi życzenia jubileuszowe i wręczać 
upominki. 

Ostatni raz, jaki pamiętam, było to w Zgorzelcu, kiedy w imieniu zebra
nych Profesor otrzymał elegancki sweter, w którym często na spotkaniach 
występował. Nie łatwa była zapewne droga długiego życia Profesora, prze
żyte wojny i trud pracy związany z wieloletnią edukacją młodzieży. Każdą 
formą Swojej działalności, wniósł wiele wartości w kształtowaniu osobo
wości młodzieży i ludzi dorosłych. Nigdy nie spożywał alkoholu. Uczył jak 
zwiedzać i podziwiać otaczający nas Świat, szanować jego urok i przyrodę. 

Drogi Profesorze
Składam wyrazy głębokiego szacunku 

Twojej pamięci 
Eugenia Niewęgłowska

Jelenia Góra, dnia 01.03.2010

DANUTA RYNKIEWICZ 
Fragmenty wspomnień z opracowania „Vel” – „Profesor –Teofil Ligęza vel 
Ozimek” zamieszczonego w wydawnictwie: „50 lat Oddziału PTT – PTTK 
„Sudety Zachodnie” 1946-1996, Jelenia Góra 1996 

*
Wiele uczniów i turystów zna charakterystyczną postać starszego, 

siwego Pana z sumiastym wąsem prowadzącego od wielu lat wycieczki 
z cyklu „W niedzielę na wycieczkę”. Wszystkim turystom imponuje swoją 
znajomością przyrody, zwłaszcza roślin i ich łacińskich nazw oraz znakomitą 
kondycją fizyczną. Z racji podwójnego nazwiska młodzież nadała mu 
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przydomek „Vel” lub też „Profesor” z powodu kilkudziesięcioletniej pracy 
nauczycielskiej. Dlaczego vel? Jak nam tłumaczył, jego ojciec używał raz 
jednego raz drugiego nazwiska i tak już zostało. 

Właśnie z harcerzami w IV klasie szkoły powszechnej w Parczewie pan 
Ligęza rozpoczął swoje turystyczne wędrówki. Zafascynowała Go przyroda. 
Parczewskie lasy, podmokłe łąki i stawy nad Tyśmienicą obfitowały 
w wiele gatunków roślin i zwierząt, które skrzętnie starał się poznawać 
i często znosił do domu, skrywając przed mamą w różnych kątach. Te 
zainteresowania przyrodnicze pogłębił i rozwinął wychowawca pana T. 
Ligęzy Czesław Wycech (późniejszy marszałek Sejmu). Czesław Wycech 
prowadził wtedy koło biologiczne w szkole we Włodawie. Przez trzy lata 
w piątej, szóstej i siódmej klasie na wycieczkach ze swoim wychowawcą 
przyszły „Profesor” poszerzał wiedzę przyrodniczą i krajoznawczą. 

Od 1955 roku corocznie organizuje obozy wędrowne dla młodzieży 
szkół, w których pracuje. Organizuje też obozy wędrowne międzyszkolne, 
a od 1959 kiedy powstało Koło PTTK przy ZNP w Jeleniej Górze, 
również obozy nauczycielskie o charakterze szkoleniowym. Przez ponad 
dwadzieścia lat, w czasie każdych wakacji, prowadził po trzy obozy 
wędrowne. Gdyby to policzyć to obozów młodzieżowych było ponad 40, 
nauczycielskich ponad 20… 

Obozy nauczycielskie miały właśnie taki szkoleniowy charakter. Po 
zwiedzaniu prawie każdego wieczoru uczestnicy obozów dokonywali 
podsumowania dnia, poszerzali swoje wiadomości przyrodnicze, 
geograficzne, historyczne i umiejętności turystyczne. Przez kilka lat 
w obozach brali udział członkowie wrocławskiego Koła PTTK „Per Pedes” 
z dr historii Bronisławem Turoniem na czele. Dr Turoń w przepięknych 
pogadankach przybliżał uczestnikom obozu historię zwiedzanego regionu, 
legendy, podania, anegdoty i ploteczki o historycznych postaciach. Sam 
„Profesor” bywa niesłychanie konsekwentny na takich obozach. Jako 
przedwojenny harcerz, jest wierny złożonemu ślubowaniu i nie pije 
alkoholu oraz nie pali papierosów. Ściśle przestrzega programu zwiedzania, 
szkolenia, pory ciszy nocnej. Czas między 10 wieczór a 6 rano musi 
być przeznaczony na wypoczynek, by nabrać sił przed wędrówką dnia 
następnego. W 1977, kiedy prowadziliśmy 2 młodzieżowe obozy wędrowne 
w ramach Akcji „Zamość”, zdarzyło się, że na biwaku w jednym z sąsiednich 
namiotów dorośli uczestnicy akcji długo w nocy hałasowali nie dając nam 
spać. Następnego dnia o 6:00 pan Ligęza głośną gimnastyką i biegami wokół 
namiotu urządził wczesną pobudkę amatorom nocnych hałasów. 
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Wpisanego do Księgi Honorowej Zasłużonych Działaczy PTTK 
województwa jeleniogórskiego, kol. Teofila Ligęzę vel Ozimka śmiało 
można nazwać nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń uczniów 
i turystów. Turystów i krajoznawców z prawdziwego zdarzenia, ludzi, 
którzy chcą poznawać i chronić walory krajoznawczo-turystyczne Polski. 
Ludzi, którzy znają i stosują zasady bezpiecznego, rozumnego uprawiania 
turystyki. 

 Dziękujemy „Profesorze”! 

Wiersz odczytany podczas pogrzebu Teofila Ligenzy vel Ozimka. 

NIECHAJ BÓG DZIŚ PRZYGARNIE TWĄ DUSZĘ
NASZA PAMIĘĆ NIECH RESZTĘ ZACHOWA.
JESZCZE W SERCU SWYM WIELKI BÓL ZDUSZĘ
NIC NIE POWIEM, BO PO CÓŻ TU SŁOWA.

SPOD POWIEKI ŁZA SPŁYWA NIESPIESZNIE
CZAS ZATRZYMAŁ SIĘ TYLKO NA CHWILĘ.
PROFESORZE! TU LEŻYSZ JAK WE ŚNIE,
WRAZ Z INNYMI SWĄ GŁOWĘ POCHYLĘ.

GDY TAK STOJĘ JAK PIELGRZYM UBOGI
MOJE SERCE SWE BICIE PRZYSPIESZA.
MY NIE ZNAMY DZIŚ KRESU SWEJ DROGI
TY JUŻ JESTEŚ U BOKU MOJŻESZA.

ZANIM ŚWIECA WYPALI SIĘ DUMNIE
ZANIM KWIATY POD KRZYŻEM PRZYWIĘDNĄ
CZUWAĆ CHCEMY W SWYCH MYŚLACH PRZY TRUMNIE,
BY DAROWAĆ MODLITWĘ NIE JEDNĄ.

I CHOĆ NIE MA TU DZISIAJ TYCH WSZYSTKICH,
KTÓRYCH UCZYŁ JAK DĄŻYĆ DO ZWYCIĘSTW
WŚRÓD ZNAJOMYCH, PRZYJACIÓŁ I BLISKICH
MIMO WSZYSTKO WCIĄŻ TOCZY SIĘ ŻYCIE.

(Autor Zbyszek Brożek) 
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Rajd „Kuratorka” – raport kierowników tras (Miłków ‘79) 

Rajd „Kuratorka” – uczestnicy trasy ochrony przyrody 
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Otwarcie eliminacji wojewódzkich Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, 
Szklarska Poręba 1979 r.

Dwójka wybitnych turystów i krajoznawców 
– Teofil Ligenza i Aleksander Sobierajski 
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ROZDZIAŁ III 

AAPEL NA TEMAT TABLICY 
TEOFILA LIGENZY VEL OZIMKA 
I PISEMNE WSPOMNIENIE O NIM 

Jelenia Góra, I 2010 r. 

SZANOWNI PRZYJACIELE I ZNAJOMI 
ŚP TEOFILA LIGENZY VEL OZIMKA 

Z JELENIEJ GÓRY 

Wiosną 2009 r. opuścił nas po ponad 96 latach bardzo czynnego życia 
Teofil Ligenza vel Ozimek przez tych, którzy Go dobrze znali nazywany po
pularnie „Profesorem”. 

Pożegnaliśmy Go w dniu 23 kwietnia na starym cmentarzu komunalnym 
w Jeleniej Górze wiedząc, że odszedł na zawsze człowiek o nieprzeciętnych 
wartościach. W ciągu swojego długiego życia dawał setki razy przykłady bez
granicznego zaangażowania w tych dziedzinach, które były pasjami Jego życia. 
Należała do nich w pierwszym rzędzie turystyka i krajoznawstwo, a szczegól
nie najbardziej lubiana turystyka piesza. Zamiłowanie to nie tylko realizował 
sam je uprawiając, ale wszczepiał je szerokim kręgom ludzi, z którymi utrzy
mywał kontakty towarzyskie. Dotyczyło to szczególnie braci nauczycielskiej, 
sam był wieloletnim pedagogiem. Szeroko oddziaływał także na środowiska 
uczniowskie. Zasięg Jego oddziaływania był ogromny, daleko wykraczający 
poza Jelenią Górę i powiat. Znano Go na całym Dolnym Śląsku, a w turystyce 
pieszej i krajoznawstwie w całym kraju. Osiągnął wszystkie możliwe zaszczy
ty w turystyce PTTK-owskiej i PTSM-owskiej zdobywając w obu tych organi
zacjach najwyższe wyróżnienia – tytuł Członka Honorowego, a Jelenia Góra 
doceniła Jego zasługi nadając Mu godność Zasłużonego Mieszkańca. Dbał 
o to, aby inni podnosili swoje kwalifikacje turystyczne, czego przykładem mogą 
być organizowane przez niego liczne kursy, obozy wędrowne, wycieczki w tym 
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te, które prowadził przez wiele lat pod szyldem „Nowin Jeleniogórskich”. Żywo 
interesował się tworzeniem i działalnością taniej bazy turystycznej dla mło
dzieży szkolnej – szkolnymi schroniskami młodzieżowymi. Dowodem na to 
może być fakt, że założył w Jeleniej Górze pierwsze kolo PTSM, a w 1975 r. 
należał do głównych twórców Oddziału Wojewódzkiego tej organizacji peł
niąc przez kilka lat funkcję wiceprezesa. 

Ogromne były Jego zasługi w organizacji turystyki nauczycielskiej, o czym 
świadczy wymownie fakt założenia Koła Nauczycielskiego PTTK i ponad 
30-letnie w nim prezesowanie. Człowiek ogromnych zasług już za życia był 
chodzącą legendą. Jego zasługi zostały już wkrótce po śmierci docenione od
słonięciem tablicy w jednym z kościołów warszawskich w dniu 4 IX 2009 r. 
z okazji XVII Zjazdu Krajowego PTTK. 

Połączone prezydia Zarządu Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej” Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze i Zarządu Okręgu 
Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze na swoim posiedzeniu w dniu 6 X 
2009 r. podjęły uchwałę o wykonaniu tablicy pamiątkowej poświęconej „Pro
fesorowi” z zamiarem jej odsłonięcia w dniu 20 IV 2010 r. w pierwszą rocznicę 
Jego śmierci, z lokalizacją na ścianie budynku Szkolnego Schroniska Młodzie
żowego „Złoty Widok” w Michałowicach (schroniska młodzieżowe cieszyły się 
dużą sympatią zmarłego).Chcemy też, aby odsłonięciu tablicy towarzyszyło 
wręczenie zainteresowanym drukowanych wspomnień o „Profesorze”. 

Zwracamy się do Państwa z propozycją wsparcia finansowego naszej ini
cjatywy, ponieważ będzie ona oparta tylko na ludzkiej życzliwości. Wszystkim 
ofiarodawcom wyślemy w stosownym czasie zaproszenia na uroczyste odsło
nięcie tablicy, chcemy też wtedy wręczyć wydawnictwo wspomnieniowe. Po 
załatwieniu wszystkich spraw formalnych dostarczymy dokładne rozliczenie 
kosztów. 

Dary finansowe – o ile to możliwe – najpóźniej do 20 marca 2010 r., prosi
my kierować przekazem pocztowym na adres: ZO PTSM ul. Kochanowskiego 
10, 58-500 Jelenia Góra (Irena Sokołowska lub Zdzisław Gasz) lub wpłacić 
osobiście pod w/w adresem (w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 
8:00-15:00). 

Kontakt telefoniczny: 75/6473238 
E-mail: ptsm.jgora@vp.pl 
Fax: 75/7526419 

Będziemy wdzięczni za poparcie  naszej  inicjatywy 
 Zdzisław Gasz 

Prezes ZO PTSM i ZO LOP 
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                                          Jelenia Góra, I 2010 r. 

SZANOWNA KOLEŻANKO, SZANOWNY KOLEGO! 

W nawiązaniu do dostarczonego Apelu w sprawie uczczenia pamięci 
Teofila Ligenzy vel Ozimka zwracamy się z prośbą o włączenie się do na
szej akcji wydania drukiem wspomnień o „Profesorze”. 

Wiemy, że łączyła Koleżankę/Kolegę wieloletnia, niekiedy serdeczna 
znajomość ze zmarłym i dlatego mamy prawo sądzić, że wspomnienia 
o Nim przekazane w formie pisemnej stanowić będą cenne wzbogacenie 
treści przygotowywanego wydawnictwa. 

Uprzejmie prosimy o przekazanie nam 1-2 stronic wspomnień, mile 
widziane będą zdjęcia. Ze względów organizacyjnych musimy prosić 
o dostarczenie materiałów nie później niż od 26 lutego br. Wspomnienia 
można przekazać w formie pisanej ręcznie, maszynowo, względnie elek
tronicznie na adres: 

Zarząd Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej”
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

ul. Kochanowskiego 10
59-500 Jelenia Góra

E-mail: ptsm.jgora@vp.pl  lub lop.jgora@vp.pl 
Fax: 75/ 7526419 
Telefon kontaktowy (poniedziałki, wtorki i czwartki) w godz. 8:00

15:00: 756473238 
W innym terminie: 0 692 410 906 

W imieniu organizatorów 
Zdzisław Gasz 

Prezes ZO PTSM i ZO LOP 
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DDARCZYŃCY 

−	 Kazim ierz Małek, ks. Kubek, Krzysztof Raczek, Anna Zębik, Krystyna 
Papierzańska, Krzysztof Tęcza 

−	 Wiktor Gumprecht, Piotr Koliszko, Antoni Litwin, Wojciech Sobiech, 
Renata Jabłońska, Marian Jabłoński, Maria Rudak, Józef Szafran, Elż
bieta Krępska-Psujek, Zbigniew Meissner, Danuta Rynkiewicz, Mał
gorzata Bugajny, Bolesław Masarczyk, Kazimiera i Tadeusz Prawelscy, 
Jarosław Kotliński, Eugenia Niewęgłowska, Teresa Materny, Barbara 
Lesiak 

−	 Jan Owczarek 
−	 Irena Sokołowska, Ewa Parfianowicz, Marek Bergtraum, Maria Go

raczewska, Marian Januszkiewicz, Edward Jakubowski, Jadwiga Kuź
micz, Halina Galas, Romana Dobosz, Krystyna Wiśniewska 

−	 Anna Matysiak, Ewa Bienias 
−	 Barbara Łankowska, Paweł Kasprzyk, Jadwiga Tręda, Wiesław Polań

ski, Ewa Sochacka, Stanisław Wańczyk, Jadwiga Niedbalska, Czesława 
Stawska, Małgorzata Krzyżak, Małgorzata Polańska, Beata Szyłejko, 
Elżbieta Bilska, Andrzej Mateusiak, Danuta Bartosiewicz, Anna Ma
kowska, Romuald Witczak, Eleonora Dziedzio, Elżbieta Krausiewicz, 
Ludwika Zdzienicka, Krzysztof Krusiewicz, Leonarda Kurpiewska 

−	 Janina Kalicka, Bogumiła Tarnawska, Krystyna Błażyńska, Zofia Za
jączkowska, Zofia Wisłocka, Karol Wisłocki, Stanisław Kasiński 

−	 Marian Hübner, Wenata Stawicka-Czerska, Zdzisław Gasz 

83 



       

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

SSPIS FOTOGRAFII

Stopka redakcyjna 
• Zdzisław Gasz, Wenata Stawicka-Czerska, Elżbieta Bilska, Joanna Jago

dzińska 

Rozdział I. A. 
• Cenzura szkolna Teofila Ozimka 
• W niedzielę na wycieczkę 
• Legitymacja Krzyża Oficerskiego OOP 
• Czasy nauczycielskie w Zespole Szkół Handlowych w Jeleniej Górze 
• W szkolnej pracowni fizyki w Zespole Szkół Handlowych w Jeleniej Gó

rze 
• Organizatorzy III Olimpiady Krajoznawczo-Turystycznej – SSM „Micha

łek”, 14 V 1978 r. 
• XX-lecie Koła PTTK nr 30, 1979 r. – T. Ligenza składa sprawozdanie 
• Reprezentacja woj. jeleniogórskiego na X CZAKU „Zamość”, 1980 r. 
• VII Rajd Młodzieży Szkolnej „Marciszów ‘81” – meldunek kierowników 

tras 
• Reprezentacja woj. jeleniogórskiego na XI CZAKU w woj. sieradzkim, 12 

VIII 1981 r. 
• „Profesor” wpisuje uwagi drużynie SP 1 Piechowice (Rajd „Kuratorka”) 
• Kwiaty dla nestora T. Ligenzy SSM „Halny”, 1984 r. 
• 25-lecie PTSM w SSM „Halny” w Kamieniu, 23 XI 1984 r. 
• Komisja Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w SSM w Doma

nowie, VII 1984 r. 
• Bolków 1985 r., uroczyste otwacie X edycji Turnieju Turystyczno-Krajo

znawczego woj. jeleniogórskiego 
• Podsumowanie sezonu turystycznego w SSM „Łużyce” w Łagowie, 21 XI 

1986 r. 
• XII Rajd „Kuratorka” – Szklarska Poręba 1986 r, raport kierowników tras 
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Rozdział I. B. 
• Sympozjum ekologiczne w Łagowie k/Zgorzelca 13-15 V 1988 r. 
• Godność „Zasłużony dla miasta Jeleniej Góry”, 1998 r. 
• Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy, nad morzem, 1998 r. 
• 87. urodziny w SSM „Bartek”, 5 XII 1997 r. 
• Jury konkursu krajoznawczego „Rajd na Raty”, 2000 r. 
• Spotkanie nauczycieli tajnego nauczania z ks. kard. H. Gulbinowiczem, 

Sulistrowiczki 2001 r. 
• T. Ligenza wręcza odznaczenia na podsumowaniu sezonu turystycznego 

PTSM w Porajowie, XI 2002 r. 
• 47. Ogólnopolski Zlot Przodowników TP, obok Profesora znany działacz 

PTTK, ks. dr J. Pawlik 
• 96. urodziny, 5 XII 2008 r. (ostatnie) 

Rozdział II. A. 
• Gdzieś na imprezie turystycznej 

Rozdział II. B. 
• Rajd „Kuratorka” – raport kierowników tras (Miłków ‘79) 
• Rajd „Kuratorka” – uczestnicy trasy ochrony przyrody 
• Otwarcie eliminacji wojewódzkich Turnieju Turystyczno-Krajoznawcze

go, Szklarska Poręba 1979 r. 
• Dwójka wybitnych turystów i krajoznawców – Teofil Ligenza i Aleksan

der Sobierajski 

Wkładka: 
• 93-lecie urodzin T. Ligenzy, 5 XIII 2005 r. 
• Podsumowanie sezonu w Karpaczu (SSM „Liczyrzepa”), 16 XI 1990 r. 
• Dwaj nestorzy turystyki: lubańskiej – Ludwik Anioł i jeleniogórskiej – 

Teofil Ligenza vel Ozimek 
• XXVIII Rajd „Kowary 2002”. Nestor Rajdu T. Ligenza vel Ozimek „Profe

sor” i jego córka Elżbieta 
• Złote Gody państwa Ligenzów w USC Jelenia Góra, 21 IX 1985 r. 
• Piechowice – Górzyniec, zakończenie eliminacji wojewódzkich Turnie

ju Turystyczno-Krajoznawczego, 9 V 1993 r. 
• Podsumowanie Rajdu na Raty; od lewej siedzą: Andrzej Mateusiak – 

wiceprezes ZO PTTK, Wiktor Gumprecht – kontynuator akcji oraz T. 
Ligenza (4 XII 2005 r.) 
• Dyplomik Pamięci 
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ROZDZIAŁ V 

IINDEX NAZWISK

A 
Anioł Ludwik 44, wkł. 

B 
Bartosiewicz Danuta 37, 42, 64-65, 83 
Bergtraum Marek 37, 41, 48-51, 83 
Bienias Ewa 83 
Bilska Elżbieta 2, 83 
Błażyńska Krystyna 83 
Brożek Zbigniew 77 
Bugajny Małgorzata 83 

C 
Czurka Józef 42 
Czernicki Antoni 35 

D 
Dobosz Romana 83 
Drozd Maria 37 
Dygas Lucyna 39 
Dziedzio Eleonora 65-67, 83 

F 
Fryderyk Franciszek 36 

G 
Galas Halina 2, 83 
Gasz Jan 39 
Goraczewska Maria 83 
Gulbinowicz Henryk 19, 32 

H 
Hübner Marian 83 

J 
Jabłoński Maian 39, 83 
Jabłoński Renata 83 
Jagodzińska Joanna 2 
Jakubowski Edward 83 
Januszkiewicz Marian 83 

K 
Kalicka Janina 83 
Kasiński Stanisław 83 
Kasprzyk Paweł 83 
Kędziora Zenon 57-59 
Koliszko Piotr 83 
Kotliński Jarosław 83 
Kowalski Michał 39 
Krępska-Psujek Elżbieta 83 
Krzyżak Małgorzata 83 
Krzyżyk Cecylia 39 
Krzyżyk Tadeusz 39 
Kurpiewska Leonarda 83 
Kuśmierczuk Kazimierz 41 
Kuźmicz Jadwiga 17, 18, 44, 83 

L 
Lesiak Barbara 15, 36, 83 
Ligenza Danuta (Borkowska) 12 
Ligenza Elżbieta (Krawcewicz)12, 83, wkł. 

Gumprecht Witold 2, 15, 51-53, 82, 83 Ligenza Irena 12 

86 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Ligenza Jacek 12 
Ligenza Krzysztof 12 
Lisowski Józef 19 
Litwin Antoni 59-62, 83 
Lulkiewicz Anastazja 39 
Lulkiewicz Stefan 39 

Ł 
Łankowska Barbara 83 

M 
Makarewicz Maria 37 
Makowska Anna 67-69, 83 
Małek Kazimierz 83 
Masarczyk Bolesław 83 
Materny Teresa 63-64, 83 
Mateusiak Andrzej 83, wkł. 
Matula Marian – ks. Kubek 83 
Matusiak Andrzej 2, 45 
Matysiak Anna 83 
Mazurek Alfons 15 
Mazurek Bogusława 15 
Meissner Zbigniew 83 
Morawski Andrzej 36, 40 

N 
Niedbalska Jadwiga 83 
Niewęgłowska Eugenia 35, 74-75, 83 

O 
Owczarek Jan 45-48, 83 

P 
Papierzańska Krystyna 83 
Parfianowicz Ewa 83 
Pawlik Jerzy 33 
Pezda Janusz 37 
Polańska Małgorzata 83 
Polański Wiesław 83 
Powęska Marian 67 
Przybylski Edward 15 

R 
Raczek Krzysztof 83 
Ręba (Ożarski) Romuald 15 
Rudak Maria 35, 83 
Rynkiewicz Danuta 75-77, 83 

S 
Saczkowska Jadwiga 42 
Sobiech Wojciech 83 
Sobierajska Antonina 69-73 
Sobierajski Aleksander 36, 39, 42, 79 
Sochacka Ewa 83 
Sokołowska Irena 81, 83 
Stanisz Maciej 39 
Stawicka-Czerska Wenata 2, 83 
Stawska Czesława 83 
Szafran Józef 83 
Szustak Andrzej 19 
Szyłejko Beata 83 
Śliwa Kazimierz 37 

T 
Tarnawska Bogusława 83 
Tęcza Krzysztof 2, 53-57, 83 
Tręda Jadwiga 83 
Turski Cezary 73 
Tyczyński Jan 83 

W 
Wach Ryszard 38, 42 
Wańczyk Stanisław 83 
Walusiak Krzysztof 37 
Wiklik Cezary 2 
Wisłocka Zofia 83 
Wisłocki Karol 83 
Wiśniewska Krystyna 83 
Witczak Romuald 83 

Z 
Zaciura Jan 19 
Zajączkowska Zofia 83 
Zdzienicka Ludwika 83 
Zębik Anna 83 
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