Ideą i celem odznaki jest szeroko rozumiana promocja Rudaw Janowickich oraz ich
najbliższych okolic (włącznie ze Wzgórzami Karpnickimi i Górami Lisimi). Odznaka ma
zachęcić jak największą rzeszę turystów do odwiedzania i penetrowania tych przepięknych
terenów.
Góry te stanowią jeden z najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo obszarów
w Sudetach. Znaczna cześć Rudaw Janowickich jest licznie odwiedzana i niezwykle
popularna – dotyczy to przede wszystkim rejonu Gór Sokolich oraz takich miejsc jak Zamek
Bolczów, Kolorowe Jeziorka czy Skalnik. W ostatnich latach coraz większą popularnością
cieszą się również takie szczyty jak: Wielka Kopa, Lwia Góra, Wołek czy Rudnik. Niemniej
jednak istnieje szereg innych miejsc, które są rzadziej odwiedzane i mało rozpropagowane,
a które posiadają bardzo ciekawe walory krajoznawcze (historyczne, przyrodnicze,
geologiczne, widokowe, itp.). W tym miejscu rodzi się pytanie: jak wielu zdobywców
popularnych odznak typu koronnego (np. Korona Gór Polski, Sudecki Włóczykij, Korona
Rudaw Janowickich Klubu Zdobywców Koron Górskich) odwiedziło takie szczyty jak np.
Mrowiec, Dłużyna czy Bucza Góra? Albo ilu turystów parkując na Przełęczy Kowarskiej
zwróciło uwagę na kamień upamiętniający tzw. „Drogę Głodu”? Czy w końcu jak wielu
odwiedzających Starościńskie Skały na Lwiej Górze pokusiło się, aby odszukać pobliskie
Pieklisko? Przedmiotowa odznaka ma być impulsem do zapoznania się z takimi właśnie
miejscami.
Oczywiście twórcy projektu nie są żadnymi autorytetami w
przedmiotowej
dziedzinie. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zwykłymi turystami - zupełnie jak Wy – z tą różnicą,
że utworzyliśmy odznakę, która ma być niejako przysłowiową „wisienką na torcie” po
przygodzie z Rudawami Janowickimi. Mamy również świadomość, że dokonany przez nas
wybór szczytów i obiektów krajoznawczych ma charakter subiektywny – wyspecyfikowanie
konkretnych miejsc wynika ze względów formalnych (kwestia weryfikacji). Zwiedzając
natomiast poszczególne obiekty, z pewnością natraficie na inne miejsca w Rudawach
Janowickich, które nie zostały ujęte w wykazie, a są równie atrakcyjne - bo jak zdobyć Ostrą
Małą nie spoglądając na Konie Apokalipsy, albo jak przejść obojętnie obok Husyckich Skał w
drodze na Sokolika lub KrzyżnąGórę, lub też jak pominąć poszczególne obiekty założenia
pałacowo-parkowego w Bukowcu przy okazji zwiedzania tamtejszej wieży widokowej?
Podobnych przykładów można mnożyć. Bogactwo atrakcji turystycznych regionu umożliwia
tworzenie własnych „wykazów” miejsc godnych odwiedzenia, a nasza odznaka - jak
wspomniano powyżej – ma jedynie zachęcić do poznawania tej pięknej krainy.
Cudownych wrażeń z rudawskich szlaków życzą autorzy odznaki.

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ PTTK

MIŁOŚNIK RUDAW JANOWICKICH

Odznaka „Miłośnik Rudaw Janowickich” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.
2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie Rudaw
Janowickich, jak również promowanie regionu – poznawanie jego piękna oraz walorów
krajoznawczych.
3. Odznaka jest jednostopniowa.
4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty
zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.
5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów oraz zwiedzenie
wskazanych miejsc (według zamieszczonego wykazu).
6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie
przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje:
data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.
7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się
o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego szczytu, grupy skalnej, zabytku,
itp. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali
gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy
przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej, instruktorów
krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.
8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc
przedstawia książeczkę (kronikę)do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy.
Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne
koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.
9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja
Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509-290-499.
10. Każdy zdobywca odznaki „Miłośnik Rudaw Janowickich” ma pełną świadomość ryzyka
związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje je na własną
odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się
z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po górach, z zachowaniem
i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.
11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy
Uchwałą1/03/2021 z dnia16.03.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r.
1.

Pomysłodawca projektu oraz autor regulaminu i koncepcji
Adam Reszewicz. Konsultacje merytoryczne: Marek Rabski.
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SZCZYTY
BRZEŹNIK
BUCZA GÓRA
DŁUŻYNA
JAWOROWA
KRZYŻNA GÓRA
LWIA GÓRA
MIEDZIANA GÓRA
MROWIEC
OSTRA MAŁA
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RUDNIK
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Wzgórza Karpnickie
Góry Lisie
Wzgórza Karpnickie
Góry Sokole
Starościńskie Skały
Wzgórza Karpnickie
Góry Lisie

Góry Sokole

OBIEKTY KRAJOZNAWCZE
ALEJA JARZĄBU SZWEDZKIEGO W JANOWICACH WIELKICH
GRUPA SKALNA – SKALNE BRAMY
KAMIEO „DROGI GŁODU” NA PRZEŁĘCZY KOWARSKIEJ
KOLOROWE JEZIORKA - WIEŚCISZOWICE
KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W MYSŁAKOWICACH
KOŚCIÓŁ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W RASZOWIE
KOWARSKA SKAŁA
KRZYŻ POKUTNY W MIEDZIANCE
PIEKLISKO – NIECZYNNY KAMIENIOŁOM
PAŁAC W CIECHANOWICACH
PAŁAC W WOJANOWIE
SCHRONISKO SZWAJCARKA
SKALNA BRAMA KLOEBERA k/Bukowca
SKAŁA FAJKA
SKAŁY: PIEC I SKALNY MOST
STARÓWKA KOWARSKA
STAWY KARPNICKIE
WIEŻA WIDOKOWA W BUKOWCU
ZAMEK BOLCZÓW
ZAMEK W KARPNIKACH

