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Dąbrowa Górnicza 15.05.2010 r. 

Po raz pierwszy… 

 
Wstęp 

 
Marcowa, XVII Krajowa Narada Aktywu Turystyki Żeglarskiej 

przyniosła kilka zmian w składzie Komisji Turystyki Żeglarskiej, a rok 
2010 ogłoszony Rokiem Turystyki Wodnej w PTTK stanowi spore 
wyzwania stawiane przed KTŻ i CTW. 

Po trzech kadencjach pełnienia funkcji Przewodniczącego KTŻ 
Edziu Kozanowski, przy ogromnym natłoku innych obowiązków 
społecznych i zawodowych, wyborze na członka ZG PTTK,  nie 
kandydował w wyborach nowej komisji. 

W tym miejscu w imieniu wszystkich żeglarzy i wodniaków z 
PTTK, chciałbym złożyć ogromne podziękowania Edkowi 
Kozanowskiemu za te wszystkie lata kiedy dzierżył ster łodzi o nazwie 
”Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK”, za 31 ogólnopolskich rejsów 
żeglarskich, za zloty przodowników, za te wszelkie rejsy i imprezy 
wodniackie którym komandorował. DZIĘKUJĘ CI EDZIU. 

Nowy skład KTŻ, po zatwierdzeniu przez ZG PTTK 
ukonstytuował się w następującym składzie: 
- Wojtek Skóra- przewodniczący   

  wojtek.skora@gmail.com, tel.501 583 689, Dąbrowa Górnicza. 
- Paweł Czudowski – wiceprzewodniczący 

  pcelectronic@neostrada.pl, tel. 602 262 243, Gniezno. 
- Leszek Mulka – wiceprzewodniczący 

  polskieszlakiwodne2@interia.pl, tel. 694 390 262, Wrocław 
- Maria Pechańska – sekretarz 

  mpechanska@gmail.com, tel. 515 255 838, Warszawa 
- Henryk Motyka – członek komisji, skarbnik 

  motyka.henryk@gmail.com, tel. 601 886 461, Pszczyna 
- Mirosław Czerny – członek komisji, rzecznik prasowy 

  czerny@o2.pl, tel. 604 263 769, Warszawa 
- Maciej Grzemski – członek komisji   

  maciek.g2@vp.pl, tel. 602 829 590, Olsztyn 
- Wiesław Łagiewski – członek komisji 

  blabla 624@wp.pl, tel. 509 958 984, Łódź 
- Mariusz Sulewski – członek komisji 

  m.sulewski@wp.pl, tel. 661 428 437, Bydgoszcz 
Przed nowym składem, a zwłaszcza Przewodniczącym KTŻ stoi 

ogrom zadań. Uchwalony przez Walny Zjazd PTTK rok 2010 Rokiem 
Turystyki Wodnej nakłada na nas potrzebę jeszcze lepszego 
wyeksponowania i propagowania turystyki i rekreacji na wodzie. 
Jesteśmy jednak pełni obaw, bo projekty ustaw o sporcie i szlakach 
turystycznych pozostają dalej na etapie procedowania, a propozycje 
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niektórych rozwiązań prawnych są dalece nie zadawalające. Opinie i 
wnioski artykułowane przez PTTK podczas prowadzonych społecznych 
konsultacji projektów ustaw, pomimo doświadczenia organizacyjnego, 
wiedzy i umiejętności praktycznych kadry programowej PTTK, są w 
większości przypadków niestety pomijane.  

Bardzo ważnym zadaniem dla całej KTŻ będzie 
przeprowadzenie procedur zmiany nazewnictwa uprawnień i weryfikacja 
żeglarskiej kadry programowej, połączone z wymianą legitymacji. 
Dotychczasowego Przodownika Turystyki Żeglarskiej zastąpi Instruktor 
Turystyki Żeglarskiej PTTK, a nowa legitymacja będzie miała wygląd 
karty kredytowej. Nasuwa się pytanie, po co to wszystko ?, zmieniona 
nazwa uprawnień będzie bardziej przystawać do współczesności, stanie 
się też bardziej zrozumiała dla otoczenia. Weryfikacja pomimo ogromu 
pracy i znacznych kosztów da nam możliwość poznania faktycznej liczby 
aktywnych instruktorów, a później lepszego wykorzystania ich wiedzy i 
doświadczenia.  

Nie mniej istotną sprawą jest wydawanie Biuletynu KTŻ w 
formie elektronicznej. Łatwość i szybkość dostępu do wiadomości 
umieszczonych w Internecie w zdecydowany sposób predysponuje ten 
sposób przekazywania informacji o działalności KTŻ. Będzie to pole do 
popisu dla Mariusza Sulewskiego. 

Przygotowania do Ogólnopolskiego Rejsu Żeglarskiego 
„Grunwald 2010” są już prawie na ukończeniu, sprawy organizacyjne 
dograne, obowiązki rozdzielone, trasa i miejsca postojów ustalone. 
Atrakcje i pogoda zamówione, humor obowiązkowy. A więc płyńmy. W 
niniejszym Biuletynie załączone są karty zgłoszeń, a termin rejsu 
nieubłaganie się zbliża. Wszystkich chętnych na spotkanie z przygodą 
gorąco zapraszam.  

Po zakończeniu rejsu, pod koniec lipca, istnieje możliwość 
płynięcia w grupie towarzyskiej do Kaliningradu, bez żadnych już 
regulaminowych warunków lecz na własną odpowiedzialność. Rejs 
adresowany jest do posiadaczy własnych łodzi na których na grotżaglu 
powinien być naniesiony międzynarodowym numer rejestracyjnym POL, 
z  ważnym jeszcze przez 6 mc paszportem i rosyjską wizą. Wszystkich 
zainteresowanych proszę o osobisty kontakt. 

Ja sam muszę się jeszcze wdrożyć w pewien rytm obowiązków 
biurokratyczno-statystycznych (których bardzo nie lubię), gdyż 
zdecydowanie wolę działać, ale myślę, że wspólnymi siłami, dzieląc się 
swoim doświadczeniem będziemy potrafili sprostać postawionym 
zadaniom i udanie zmierzyć się z każdym zaistniałym problemem. Czego 
sobie i wszystkim członkom komisji życzę. 
A więc żagle na maszt!! 

Przewodniczący 
Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 

Wojtek Skóra  
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Protokół z Krajowej Narady                                 
Aktywu Turystyki Żeglarskiej 

 
Warszawa 20 marca 2010 roku 

 
1. Otwarcie Narady przez Przewodniczącego Komisji Turystyki 

Żeglarskiej Kol. Edwarda Kozanowskiego. 
2. Wybór Przewodniczącego KNATŻ – z sali zgłoszono kandydaturę 

Kol. Pawła Czudowskiego, wobec braku innych kandydatur 
przegłosowano i wybrano jednogłośnie. 

3. Wybór Wiceprzewodniczącego KNATŻ – z sali zgłoszono 
kandydaturę Kol. Leszka Mulki, w głosowaniu wybrany jednogłośnie 
na funkcję wiceprzewodniczącego KNATŻ 

4. Wybór Sekretarza KNATŻ – z sali zgłoszono kandydaturę Kol. 
Macieja Grzemskiego, w głosowaniu jednogłośnie przegłosowano 
na funkcję sekretarza KNATŻ 

5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad, po uprzednim zapoznaniu 
uczestników Narady z treścią obydwu dokumentów. Przyjęcie 
nastąpiło jednogłośnie w wyniku głosowania. 

6. Wybór Komisji Mandatowej, zgłoszono z sali następujące 
kandydatury: Barbara Kalinowska, Zdzisław Skorupski, Andrzej 
Jodełka. Po wniosku z sali o zamknięcie listy przegłosowano 
poszczególne osoby i wybrano do składu komisji. 

7. Wybór Komisji Wyborczej, po zgłoszeniu z sali następujących 
kandydatów: Konrad Szydłowski, Andrzej Krupski, Maciej Głowacki, 
padł wniosek o zamknięcie listy i przegłosowano komisję w 
powyższym składzie. 

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, z sali zgłoszono następujących 
kandydatów: Wojciech Skóra, Henryk Motyka, Ewa Majewska, po 
zamknięciu listy przegłosowano poszczególne kandydatury, które 
weszły w skład komisji. 

9. Sprawozdanie Komisji Turystyki Żeglarskiej za XVI kadencję – Kol. 
Edward Kozanowski ( załącznik nr 1) 

10. Wręczenie wyróżnień i odznaczeń:  
      Srebrna honorowa odznaka PTTK:  
Maciej Grzemski, Mirosław Czerny,  Wojciech Skóra 
      Odznak „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu 
srebrnym:    
      Romuald Gacka, Andrzej Białas, Edward Tomanek,  
      Dyplomu PTTK:  
Jolanta Gacka i Piotr Duda. 

11. Wystąpienia zaproszonych gości 
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12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej: Na 32 zgłoszonych delegatów, 
udział w KNATŻ wzięło 30, co stanowi 93,4%. Tym samym wszelkie 
przyjęte wnioski, podjęte uchwały stały się prawomocne. 

13. Dyskusja na temat sprawozdania KTŻ za XVI kadencję i propozycji 
dalszych działań: 
Mirosław Czerny – propozycja powołania zespołów: redakcyjnego, 
który w ramach Komisji zajmował by się działalnością edytorską 
(wydawnictwa, przewodniki, artykuły) i drugiego zespołu: 
pozyskiwania środków finansowych. Podkreślenie znaczenia Roku 
Turystyki Wodnej w działaniu klubów PTTK. 
Kpt. Zygmunt Pilchowski – skorelowanie kształcenia instruktorskiego 
z uprawnieniami przodownika TŻ. Pływanie na barkach, jako 
kierunek zainteresowania dla przyszłej Komisji 
Maria Pechańska – sytuacja jachtów stanowiących własność PTTK, 
brak zainteresowania ZG PTTK flagowym jachtem „Polonia”, jak i 
brak dofinansowań remontów i bieżącego utrzymania jachtu 
„Syrenka” i „Helius”. Brak zainteresowania morską flotą jachtów pod 
banderą PTTK i morskim szkoleniem młodzieży. 
Kpt. Wojciech Górski – koncepcje PZŻ – szkolenie i uprawnienia 
Tadeusz Karpowicz – zaproszenie żeglarzy na Zalew Wiślany 
Jacek Skiżyński – gratulacje dla ustępującej Komisji 
Stanisław Janowicz – działania inwestycyjne: zagospodarowanie 
Jez. Charzykowskiego, 10 miniprzystani na Wielkich Jeziorach 
Mazurskich, 2 miniprzystanie na Jezioraku i inne inwestycje, 
przebudowa portu jachtowego w Wilkasach 
 

14. Przyjęcie sprawozdania KTŻ za XVI kadencję 
15. Zgłoszenie kandydatów do KTŻ na XVII kadencję (załącznik 

Protokół komisji wyborczej) 
16. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie zgłoszonym z sali i 

przegłosowanym przez delegatów KNATŻ: Jan Płucienniczak, 
Andrzej Jodełka, Tomasz Salamon 

17. Dalszy ciąg dyskusji: 
Jacek Skiżyński – Propozycja przekształcenia dzienniczka ŻOT w 
książeczkę żeglarską PTTK (Turystyczna Książeczka Żeglarska). 
Stworzenie własnych programów szkoleniowych. 
Podziękowania Kol. Edwarda Kozanowskiego dla ustępującej 
Komisji 
Podsumowanie sprawozdania Kol. Andrzej Tereszkowski, oraz 
plany związane z turystyką wodną w ramach Centrum Turystyki 
Wodnej oraz współpraca z KTŻ oraz organizacjami zajmującymi się 
problematyką turystyki i szkolenia wodnego. 

18. Głosowanie na członków KTŻ (zgłoszono z sali 9 kandydatur, 
protokół komisji wyborczej w załączeniu) 

19. Ogłoszenie wyników (wszyscy zgłoszeni zostali wybrani do składu 
KTŻ, protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu) 
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20. Ukonstytuowanie się nowej KTŻ w składzie: 
 - Wojciech Skóra – przewodniczący 
 - Paweł Czudowski - wiceprzewodniczący 
 - Leszek Mulka – wiceprzewodniczący 
 - Maria Pechańska - sekretarz 
 - Henryk Motyka - skarbnik 
 - Mirosław Czerny - rzecznik prasowy  
 - Maciej Grzemski – członek komisji 
 - Wiesław Łagiewski – członek komisji 
 - Mariusz Sulewski – członek komisji 

21. Wystąpienie nowego Przewodniczącego KTŻ Kol. Wojciecha Skóry. 
Przedstawienie osób stanowiących prezydium nowo powstałej 
Komisji i przydziału funkcji oraz przedstawienie głównych kierunków 
działania na nadchodzącą kadencję. 

22. Odczytanie propozycji wniosków wniesionych do Komisji Uchwał i 
Wniosków. 

23. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Komisji do ostatecznej redakcji 
wniesionych uchwał i wniosków. 

24. Zamknięcie obrad. 
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PLAN PRACY KTŻ NA ROK 2010 

 

Posiedzenia plenarne, tematyka spotkań. 
 

1) 17.04.2010 Warszawa 
- zapoznanie nowo wybranych członków KTŻ ze statutem PTTK i 

Regulaminem Wzorcowym Komisji. 
- przydział obowiązków dla poszczególnych członków KTŻ. 
- wybór i zatwierdzenie priorytetów w działalności KTŻ na 2010 i XVII 

kadencję.  
- wybór i zatwierdzenie imprez żeglarskich patronowanych przez KTŻ. 
- omówienie metod i form propagowania ŻOT. 
- zatwierdzenie zmian w logotypie KTŻ i strony tytułowej biuletynu 

KTŻ. 
- zatwierdzenie projektu uchwały ZG PTTK w sprawie zmiany 

nazewnictwa żeglarskiej kadry programowej z Przodownik Turystyki 
Żeglarskiej na Instruktor Turystyki Żeglarskiej PTTK. 

- omówienie przygotowań do obchodów Roku Turystyki Wodnej w 
PTTK. 

- informacja o planach i zamierzeniach Centrum Turystyki Wodnej 
PTTK w 2010 r. 

- sprawy różne. 
 

2) 29.05.2010 r. Warszawa 
- zatwierdzenie regulaminu KTŻ (regulamin wzorcowy komisji 

statutowych ZG PTTK) 
- opracowanie i przyjęcie listy imprez żeglarskich w których 

uczestniczyć będą członkowie KTŻ 
- omówienie VI edycji konkursu „Przyjaznego Brzegu”, regulamin VII 

edycji, rola KTŻ w promowaniu konkursu i zasady nominacji dla 
kandydatów do nagrody następnej edycji. 

- stan przygotowań do rejsu żeglarskiego Grunwald 2010 
- omówienie projektu regulaminu weryfikującego żeglarską kadrę 

programową (uprawnienia kadry programowej, kształt, wygląd i 
zapisy w legitymacji instruktora)  

- zatwierdzenie składu Komisji Weryfikacyjnej Instruktorów Turystyki 
Żeglarskiej PTTK 

- stań przygotowań klubów żeglarskich do sezonu nawigacyjnego 
2010 

- omówienie współpracy z PZŻ 
- sprawy różne 
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3)  23-26.09.2010 r. Pszczyna 
- ocena sezonu żeglarskiego 2010, imprez patronowanych przez KTŻ 

oraz wydarzeń związanych z obchodami Roku Turystyki Wodnej w 
PTTK 

- rejs Grunwald 2010; podsumowanie  rejsu, ocena udziału klubów 
żeglarskich PTTK w rejsie, wnioski organizacyjne z rejsu i wstępne 
założenia ogólnopolskiego rejsu PTTK „Pętla Wielkopolska 2011” 

- stan przygotowań do weryfikacji żeglarskiej kadry programowej KTŻ 
- rekomendacje członków KTŻ dla kandydatów  do Nagrody 

Przyjaznego Brzegu 
- sprawy różne 

 
4) 11.12.2010 r. Warszawa  
- przyjęcie pracy KTŻ na 2011 rok 
- podsumowanie współzawodnictwa w konkursach Kubów wodnych i 

żeglarskich PTTK oraz o tytuł „Turysty Żeglarza Roku” 
- omówienie obowiązujących przepisów dotyczących żeglarstwa 

śródlądowego i morskiego oraz bezpieczeństwa na wodzie 
- sprawy różne 
 
Posiedzenia Prezydium KTŻ powoływane będą w zależności od 

bieżących potrzeb. 
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IMPREZY CENTRALNE OBJĘTE PATRONATEM 
LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ  KTŻ  ZG 

PTTK 

1 - Zlot i Kurs Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK w Pszczynie  
     Termin-24-26.09.2010 

 
2 – kursy żeglarski na stopień żeglarza – organizator Turystyczny Klub 
Żeglarski  „Tramp” w Dąbrowie Górniczej – Pogoria I  

Termin I  - 11.04 -12.06.2010 r. 
Termin II – 28.08-10.10.2010 r.  
 

3 – kurs żeglarski na stopień żeglarza – organizator Klub Żeglarski „Eol” 
we  Wrocławiu 

Termin – 13.05-8.06.2010 r. 
 
4 –  Młodzieżowa Szkoła Turystyki – obozy żeglarskie w Pieczyskach 
k/Koronowa - organizator Wojskowy Klub Żeglarski „Pasat”  

Turnus I – 29.06-18.07.2010 r. 
Turnus II – 20.07-8.08.2010 r.  

 
5 – „IV Wiosenne Turystyczne Regaty Długodystansowe – Wiosna 2010” 
      Wrocław – Wały Śl. – Uraz 

Termin – 5-6.06.2010 r. 
 
6 – 47 Długodystansowe Regaty Toruń – Bydgoszcz   

Termin -  11-12.06.2010 r. 
  
7 – XXXII Ogólnopolski Rejs Żeglarski PTTK „Grunwald 2010” 

Termin – 26.06 – 18.07.2010 r. 
 
8 – XI Regaty Pamięci im. Komandora J. Przepierskiego – Pieczyska 
k/Koronowa 

Termin – 11.09.2010 r. 
 
9 – XL Regaty jachtów turystycznych o Puchar Wrzosu – Zalew 
Włocławski 

Termin – 4.09.2010 r. 
 
10 - „XVI Jesienne Turystyczne Regaty Długodystansowe - Wały 2010” 
        Wrocław – Wały Śl. – Uraz  

Termin 2-3.10.2010 r. 
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REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA                    
KLUBÓW WODNYCH I ŻEGLARSKICH PTTK 

 
Cele:  

Aktywizacja kół i klubów wodniackich będących w strukturach PTTK, 
popularyzacja turystyki wodnej i krajoznawstwa śródlądowego i 
morskiego w PTTK i na zewnątrz, promocja nowych akwenów, sposób 
spędzania wolnego czasu zarówno przez członków naszej organizacji, 
jak i propozycje dla lokalnej społeczności w miejscu działania danej 
jednostki organizacyjnej PTTK, promowanie nowatorskich form pracy 
zarówno w wewnętrznych strukturach organizacyjnych, jak i form 
uprawianej turystyki. Ukazywanie władzom samorządowym potrzeby 
wsparcia ludzi zainteresowanych turystyką w danym regionie, 
wskazywanie korzyści z ruchu turystycznego oraz zagospodarowania 
terenu np. infrastrukturą pomocną w realizacji tego zadania, reklama i 
promocja szczególnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, 
przyrodniczych czy krajoznawczych. 
 
Forma współzawodnictwa:  

Współzawodnictwo klubów organizowane jest przez Komisję Turystyki 
Żeglarskiej i Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Współzawodnictwo 
obejmuje okres jednego roku kalendarzowego.  
 
Działania podlegających ocenie: 

 
- Aktywność klubu w działaniach oddziału i na forum ogólnopolskim 

(udział w imprezach, współpraca w organizacji, samodzielna 
organizacja). 

- Udział członków klubu w pracach oddziału (zarząd, komisja 
rewizyjna, komisje turystyki kwalifikowanej, referaty weryfikacyjne). 

- Praca z odznakami turystyki kwalifikowanej (zdobywanie przez 
członków klubu odznak, uprawnień przodownickich, instruktorskich, 
odznak za wytrwałość)   

- sposoby promowania odznak w środowisku działania. 
- Ciekawe przedsięwzięcia popularyzujące turystykę wodną, bądź 

oryginalne imprezy (forma, wpisanie się w szczególne warunki, 
wysokie walory turystyczno-krajoznawcze). 

- Wywiązywanie się z obowiązków względem oddziału i organizacji 
(składki,  sprawozdawczość, rozliczenia imprez). 

- Pozyskiwanie nowych członków. 
- Szkolenie kadry programowej, kursy, warsztaty dla członków klubu i 

oddziału. 
- Motywowanie członków (formy motywacyjne). 
- Własne wydawnictwa o charakterze turystycznym, krajoznawczym, 

szkoleniowym,  poradniki, przewodniki. 
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- Współpraca z innymi klubami i środowiskami turystycznymi. 
- Oryginalny sposób wypracowania własnych tradycji (koszulki 

klubowe, proporzec i proporczyki jachtowe, forma rozpoczęcia i 
zakończenia sezonu, święto klubowe,  

- własne odznaki lub emblematy, kronika, wystawy i ekspozycje z 
historii klubu). 

- Inne formy jakie klub chciałby przedstawić do oceny. 
 
Forma oceny: 

 
Ocenie podlegają bloki obejmujące następujące sfery aktywności klubu: 

- Imprezy 
- Promocja 
- Praca z młodzieżą 

- Praca organizacyjna 
 
Oceny i analizy dokonuje komisja powołana przez Przewodniczącego 
KTŻ. Podstawą oceny jest nadesłana do KTŻ dokumentacja z rocznej 
pracy klubu. W sprawach wewnątrz organizacyjnych (PTTK), takich jak 
udział w imprezach, udział członków klubu we władzach i komisjach, 
zdobycie nowych uprawnień, pozyskania nowych członków, 
wywiązywania się klubu ze spraw formalnych (składki, 
sprawozdawczość, rozliczenia finansowe, sprzętowe etc.), a także 
kontakty z innymi klubami, bądź organizacjami o charakterze 
turystycznym lub pokrewnym, potwierdzenia udziela macierzysty oddział. 
Obok potwierdzenia oddziału szczególnie istotne są opisy i 
dokumentacja zdjęciowa, mapki, szkice itp. w przypadku nowatorskich 
imprez lub ciekawej formuły ich prowadzenia. Taki opis pozwoli 
rozpropagować wśród innych klubów nowe i interesujące możliwości 
przedsięwzięć programowych. W przypadku wydawnictw i artykułów 
potwierdzeniem będzie egzemplarz lub kserokopia artykułu. Swoje 
sprawozdania kluby przesyłają bądź w formie tradycyjnej na adres KTŻ 
ZG PTTK, bądź w formie elektronicznej. Ocena jest jawna, podawana w 
Biuletynie KTŻ i na stronie internetowej komisji. Zwycięskie kluby 
otrzymują na dorocznym Zlocie Przodowników Turystyki Żeglarskiej 
puchar przechodni za zajęcie I, II i III miejsca. Klub który trzykrotnie 
wygra współzawodnictwo, otrzymuje puchar na stałe. 
 

Opracował: 
Maciej Grzemski 
Instruktor Krajoznawstwa 
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REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA   O TYTUŁ 
TURYSTY ŻEGLARZA ROKU 

 
Cele:  

Popularyzacja żeglarstwa wśród członków PTTK, a w szczególności 
członków klubów żeglarskich i wodniackich. 
Promocja rekreacji na wodzie. 
Odkrywanie walorów rekreacyjnych, kulturowych, przyrodniczych i 
krajoznawczych akwenów i ich otoczenia. 
 
Forma współzawodnictwa: Współzawodnictwo klubów organizowane jest 
przez Komisję Turystyki Żeglarskiej i Centrum Turystyki Wodnej PTTK. 
Współzawodnictwo obejmuje okres jednego roku kalendarzowego. 
Współzawodnictwo obejmuje następujące kategorie wiekowe: 

- Juniorzy od 12 do 21 roku życia 
- Dorośli od 21 do 65 roku życia 
- Seniorzy powyżej 65 roku życia 

 
Działania podlegających ocenie: 

 
- Aktywność organizacyjna. 
- Aktywność szkoleniowa. 
- Udział i organizacja imprez. 
- Aktywność w promocji turystyki żeglarskiej. 
- Inwencja techniczna 
- Inne formy jakie klub chciałby przedstawić do oceny. 

 
Oceny i analizy dokonuje ostatecznie komisja powołana przez 
Przewodniczącego KTŻ. Zainteresowani współzawodnictwem 
przedkładają w macierzystym klubie sprawozdania ze swojej rocznej 
działalności. Klub dokonuje wstępnej kwalifikacji, wybierając najlepszego 
kandydata, a następnie przesyła do KTŻ dokumentację wraz z 
uzasadnieniem. Swoje kandydatury kluby przesyłają bądź w formie 
tradycyjnej na adres KTŻ ZG PTTK, bądź w formie elektronicznej. Ocena 
jest jawna, podawana w Biuletynie KTŻ i na stronie internetowej komisji. 
Laureaci otrzymują na dorocznym Zlocie Przodowników Turystyki 
Żeglarskiej puchar przechodni za zajęcie I, II i III miejsca.   
 

Opracował: 
Maciej Grzemski 
Instruktor Krajoznawstwa 
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                  wzór 
 

Zgłoszenie kandydata do współzawodnictwa o tytuł  Turysty żeglarza roku  
za rok _______ 

 
Imię i nazwisko kandydata ______________________________________ 
 
Klub ___________________________________________ w ________________ 
 
Oddział ________________________________________ w ________________ 

Blok Opis form pracy podlegających ocenie Uwagi i 
potwierdzenia 

Aktywność 
organizacyjna 

  

Aktywność 
szkoleniowa 

  

Udział i 
organizacja 
imprez 

  

Promocja 
turystyki 
żeglarskiej 

  

                     Pieczęć klubu                                               Podpis Komandora 
 
 
 
* - W przypadku opisu imprez i ciekawych form pracy godnych rozpropagowania 
lub które klub czy kandydat uważa za szczególnie ważne, można dołączyć osobny 
opis, podobnie jak formy wydawnicze, płytki CD., zdjęcia, mapki etc. A także inne 
formy, które kandydat lub klub uzna za istotne w ocenie swojej działalności. 
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REGULAMIN 

XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO REJSU 
ŻEGLARSKIEGO PTTK I WP 

„GRUNWALD 2010” 
 

 

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY 

Żeglarze śródlądowi oraz motorowodniacy zrzeszeni w 
Oddziałach i Klubach PTTK oraz nasi sympatycy postanowili uczcić 600  
rocznicę Bitwy pod Grunwaldem – rejsem, którego trasa w części 
pokrywa się z marszem wojsk królewskich na pole Grunwaldu. Urząd 
Marszałkowski województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Prezydent 
Bydgoszczy wspierają naszą inicjatywę umieszczając ten rejs  
w kalendarzach swoich przedsięwzięć i patronując mu.  

 
W roku turystyki wodnej chcemy pod banderą PTTK skupić 

przedstawicieli większości klubów żeglarskich i motorowodnych  
aby wspólnie oddać hołd wydarzeniom sprzed 600 laty. 

 
Rejs traktujemy jako wspaniałą przygodę żeglarsko – 

motorowodną a także okazję do przybliżenia historycznych wydarzeń, 
które zaważyły na przyszłości Polski i Europy – będzie to lekcja historii 
dla dzieci i młodzieży – uczestników naszego rejsu. Na trasie rejsu 
będziemy także organizować spotkania z władzami i mieszkańcami 
historycznych miast – Chełmna, Grudziądza, Gniewu, Malborka na 
których chcemy przekazać „głos” wodniaków na temat roli jaką mają do 
spełnienia w zakresie zagospodarowania nadbrzeży, budowy przystani 
Marin aby ożywić turystycznie ten piękny szlak. 

 
 

II. ORGANIZATORZY REJSU 

- Centrum Turystyki Wodnej PTTK  
- Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 
- Wojskowe Stowarzyszenie STO 
- Partnerzy – władze lokalne i samorządy 

 

 
III. ADRES BEZPOŚREDNIEGO ORGANIZATORA REJSU 
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ODDZIAŁ PTTK PRZY KLUBIE POW 
UL. SUŁKOWSKIEGO 52A p. 126 

85-915 BYDGOSZCZ 
Z dopiskiem „GRUNWALD 2010” 

Nr konta bank. : 20 1020 1462 0000 7202 0125 5363 
 

 
IV. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE 

- Zarząd Główny PTTK w Warszawie 
- Urząd Marszałkowski w Toruniu 
- Klub Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy 

 
V. KIEROWNICTWO REJSU 

- Komandor Generalny – Edward Kozanowski tel. 

502 155 083,  na jachcie „Wiarus” 

- Komandor ds. Organizacyjnych i Nawigacyjnych – 

Wojciech Skóra     tel. 501 583 689, na jachcie „Amper” 

- Bosmani – Ryszard Grzegorzewski tel. 604 116 185, 

Wiesław Łagiewski tel. 509 958 984 na jachcie „Gniewko – 

Radosław” 

VI. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia załóg na własnym lub czarterowanym sprzęcie dokonują armatorzy 
do bezpośredniego organizatora rejsu (pkt III)  
na załączonych kartach zgłoszeo w terminie do 20.06.2010 lub w dniu 
rozpoczęcia rejsu a także na dowolnym jego etapie. 

 
VII. WPISOWE 

Cały REJS  – 250 zł od jachtu dla członków PTTK 

  - 300 zł od jachtu dla niezrzeszonych 
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VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA (W RAMACH 

WPISOWEGO DLA STERNIKA JACHTU) 

- tunika rejsowa (dla uczestników widowiska na polach 
Grunwaldu) 
- czapeczka rejsowa 
- znaczek rejsowy (button) dla całej załogi 
- naklejki rejsowe (samoprzylepne) 
- pieczątka okolicznościowa (do wykorzystania) 
- informator krajoznawczy 
- opłaty śluzowe (14 X 6 = 84) 
- opłaty postojowe (10 X 15 = 150) 
- ubezpieczenie 

 
IX. OPŁATY WŁASNE UCZESTNIKÓW 

-  wstępy do zwiedzanych obiektów 
- ubezpieczenie jachtu i OC sternika 
- paliwo do silników 
- wyżywienie 

 

X. SPRZĘT PŁYWAJĄCY (JACHTY) 

Jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie muszą być 

sprawne, ubezpieczone, wyposażone w sprzęt ratunkowy, ppoż, w miarę 

możliwości toaletę chemiczną. Za bezpieczeństwo załogi  

w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu (wskazane jest posiadanie 

ubezpieczenia OC sternika). 
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PROGRAM – HARMONOGRAM 
XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO REJSU 

ŻEGLARSKIEGO PTTK I WP „GRUNWALD – 2010” 

 

 
 TERMIN – 26.06 – 18.07.2010 r. 

 TRASA – BYDGOSZCZ – CHEŁMNO – GRUDZIĄDZ – NOWE 

– GNIEW – BIAŁA GÓRA – MALBORK – KĄTY RYBACKIE – 

KRYNICA MORSKA – NOWY PASŁĘK – FROMBORK – 

ELBLĄG – MAŁDYTY – OSTRÓDA – IŁAWA 

 UDZIAŁ BIORĄ – Żeglarze i motorowodniacy z Klubów 

Turystyki Wodnej PTTK oraz indywidualni żeglarze 

niezrzeszeni. 

 

TERMINARZ REJSU: 

26.06.2010 (SOBOTA): Uroczyste otwarcie rejsu – Rybi Rynek – 

Bydgoszcz (parada jachtów – biesiada żeglarska) 

27.06.2010 (NIEDZIELA): I Etap – Bydgoszcz – Chełmno (spotkanie z 

żołnierzami i mieszkańcami Chełmna) 

28.06.2010 (PONIEDZIAŁEK): II Etap – Chełmno – Grudziądz 

(zwiedzanie twierdzy Grudziądz) 

29.06.2010 (WTOREK): III Etap – Grudziądz – Gniew (postój w Nowem, 

happening na zamkach krzyżackich) 

30.06.2010 (ŚRODA): IV Etap – Gniew – Białą Góra (śluzowanie) – 

Malbork 

1.07.2010 (CZWARTEK): Pobyt w Malborku – zwiedzanie – happening 

(udział w uroczystościach rocznicowych) 

2.07.2010 (PIĄTEK): V Etap – Malbork – Kąty Rybackie (zwiedzanie 

Muzeum Zalewu Wiślanego) 
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3.07.2010 (SOBOTA): VI Etap – Kąty Rybackie – Krynica Morska 

(spotkanie z władzami samorządowymi) 

4.07.2010  (NIEDZIELA): VII Etap – Krynica Morska – Nowa Pasłęka 

(ognisko żeglarskie – neptunalia) 

5.07.2010 (PONIEDZIAŁEK) : VIII Etap – Nowa Pasłęka – Frombork 

(zwiedzanie muzeum) 

6.07.2010 (WTOREK): IX Etap – Frombork –Tolkmicko– wycieczka do 

Kadyn (zwiedzanie stadniny koni) 

7.07.2010 ( ŚRODA): X Etap – Tolkmicko – Elbląg 

8.07.2010 (CZWARTEK)\: XI Etap – pobyt w Elblągu (spotkanie z 

przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych) 

9.07.2010 (PIĄTEK): XII Etap – Elbląg – pochylnia Buczyniec 

(zwiedzanie muzeum) 

10.07.2010 (SOBOTA): XIII Etap – Pochylnia Buczyniec – Miłomłyn 

(ognisko żeglarskie) 

11.07.2010 (NIEDZIELA): XIV Etap – Miłomłyn – Stare Jabłonki 

spotkanie z przedstawicielami spółki PTTK „Mazury” 

12.07.2010 (PONIEDZIAŁEK): XV Etap – Stare Jabłonki – Ostróda 

13-14.07.2010 (WTOREK – ŚRODA): Pobyt w Ostródzie – 

przygotowania do udziału w obchodach 600-lecia bitwy pod Grunwaldem 

15.07.2010 (CZWARTEK): Udział w głównych uroczystościach 

obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem 

16.07.2010 (PIĄTEK): XVI Etap – Ostróda – Iława  

17.07.2010 (SOBOTA): Pobyt w Iławie – regaty uczestników rejsu o 

puchar Prezesa ZG PTTK 

18.07.2010 (NIEDZIELA) : Uroczyste zakończenie rejsu. 
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Patronaty Honorowe Ministra Sportu i Turystyki 
nad Rokiem Turystyki Wodnej PTTK i Nagrodą 

Przyjaznego Brzegu 
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Rok Turystyki Wodnej 
Rok 2010 jest szczególnie ważny dla polskiej turystyki wodnej. 

Dla PTTK to po prostu Rok Turystyki Wodnej. Dla Unii Europejskiej – 
wiodący temat programu Eden. 

Niedawny zjazd PTTK apelował do Parlamentu, Rządu i jego 
agend, do samorządów różnych szczebli - by usuwać przeszkody dla 
podmiotów inwestujących w brzegi i w sprzęt, natomiast ich wspierać, 
dawać preferencje, także dla rozwiązań proekologicznych. By nie 
blokować ruchu turystycznego i towarowego, lecz go wspierać, by cenne 
przyrodniczo obszary nie odgradzać drutami kolczastymi, lecz 
udostępniać, bez szkód dla nich. Dziś jest wiele funduszy, które mogą 
wspierać takie inwestycje.  

Już kilka lat temu zaczęły się mnożyć inicjatywy związane z 
budową nowych stanic kajakowych, przystani jachtowych i pasażerskich. 
Potem nie tylko mnożyć, ale i łączyć. Nad Odrą, Notecią, Wisłą, na 
Mazurach, Żuławach, Zalewie Szczecińskim      i Wiślanym. W miarę 
możliwości wspierało to PTTK, choćby współorganizując rejsy, spływy, 
regaty.  

To nie jest jednak kwestia jednego roku. Kiedyś człowiek 
kompetentny, bo sam piękną marinę zbudował, mówił że mu to pół roku 
zajęło. No i wcześniej trzy lata uzyskiwania najróżniejszych zezwoleń. 

Chcielibyśmy tu zachęcić do jak najszerszej współpracy i 
wymiany informacji. Także w imieniu Centrum Turystyki Wodnej PTTK i 
witryny www.polskieszlakiwodne.pl 
Założenia 

1.    Turystyka wodna jest samodzielnym produktem turystycznym, na 
który składają się długodystansowe i lokalne spływy kajakowe, rejsy 
żeglarskie i motorowodne, żegluga pasażerska itd. Jej uzupełnieniem są 
sporty wodne oraz różne formy rekreacji na wodzie. 
2.    Jednocześnie stanowi element innych produktów turystycznych, w 
tym:  
    •    turystyki przyrodniczej, łącznie z unikatowymi w skali europejskiej 
fotosafari,  
    •    turystyki miejskiej, stanowiąc atrakcyjne widokowo i zapewniające 
wypoczynek poznawanie miast od strony wody,  
    •    związanej z poznawaniem zabytków historii, w tym także licznych 
twierdz i zamków oraz zabytkowych urządzeń hydrotechnicznych,  
    •    kulturowej, w tym związanej z różnego typu rekonstrukcjami 
wydarzeń historycznych i mitycznych (Wikingowie, walki rycerskie, bitwy 
nowożytne), festynami i folklorem (Noce Świętojańskie, Dni Odry itd.). 
3.    Turystyka wodna zapewnia szeroki wybór form turystyki aktywnej, 
poczynając od form nie wymagających żadnego przygotowania (np. 
rowery wodne), po sporty ekstremalne, dostępna jest dla wszystkich grup 
wiekowych oraz dla osób niepełnosprawnych, w przeciwieństwie do 
wielu innych form turystyki aktywnej. 
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4.    Turystykę wodną uprawiać można praktycznie w całym kraju, ze 
względu na gęstość rzek, jezior naturalnych i sztucznych zbiorników 
wodnych, w przeciwieństwie do np. turystyki górskiej (możliwej tylko 
wzdłuż południowych granic Polski). Szacuje się, iż w Polsce jest: 
   •    ok. 10 tysięcy jezior (jednak według wielu opinii co najmniej tysiąc z 
nich zanikło w ciągu ostatniego półwiecza), co stawia Polskę na drugim 
miejscu pod tym względem w Europie po Finlandii, w tym 560 jezior o 
powierzchni ponad 100 ha, z tego 320 jezior podpiętrzonych i 27 
zbiorników wielofunkcyjnych,  
   •    23 tysiące kilometrów rzek i 13 tysięcy potoków górskich, 
   •    10 tysięcy km rzek, jezior i kanałów nadających się do kajakarstwa 
– liczba ta rośnie, gdyż corocznie penetrowane są i wytyczne nowe 
szlaki, są opinie, iż dla kajakarstwa dostępnych jest już ponad 15 tysięcy 
kilometrów szlaków, 
   •    756 km dróg wodnych, 3700 km rzek żeglownych. 

Cele 

Promocja i udostępnianie informacji o szlakach wodnych Polski: 
Istnieje wiele czasopism specjalistycznych (lub działów w innych), 
drukowanych publikacji ogólnokrajowych i lokalnych, serwisów 
internetowych oficjalnych lub prywatnych 

Opracowanie katalogu zawierającego wzorcowe projekty stanic 
kajakarskich, marin dla jachtów, przystani pasażerskich z typową 
dokumentacją nabrzeży oraz wyposażenia na brzegach z częścią 
noclegową (pola namiotowe, campingi, hotele), gastronomiczną, 
handlowo-usługową, IT, sanitarną (toalety, umywalnie, ogólnodostępne 
kuchnie, miejsca do przekazania śmieci i innych odpadów stałych            
i płynnych etc). 

Wypracowanie i uzgodnienie z partnerami standardów dla 
„euromariny” i „eurostanicy” – spełniających wymagania ogółu 
wodniaków krajowych i zagranicznych oraz gwarantowanego 
(zalecanego) standardu minimum. 

Kategoryzacja obowiązkowa obiektów będących w gestii PTTK i 
dobrowolna obiektów innych gestorów. 

Upowszechnianie ww. standardów w oparciu o doradztwo, 
wydawnictwa własne, inne media, imprezy targowe itp. 

Opracowywanie map, planów, aktualnych przewodników i 
kalendariów na potrzeby turystyki wodnej, 

Uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego, 
wielojęzycznego na temat polskich i europejskich szlaków wodnych, 

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi redakcjami 
wydawnictw drukowanych i elektronicznych, prowadzenie księgarni 
wysyłkowej na potrzeby turystów krajowych i zagranicznych. 

Wierzymy, iż szlaki wodne i akweny są wspólne, że da się 
pogodzić ich gospodarcze     i turystyczne zagospodarowanie. 

Komisja Turystyki Żeglarskiej 
Zarządu Głównego PTTK 
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Żeglarska inauguracja Roku Turystyki Wodnej      
w PTTK 

Wodniacy rozpoczęli sezon. Inauguracyjne regaty żeglarskie odbyte w 
dniu 1-go maja 2010 roku  na Jez. Pogoria I w Dąbrowie Górniczej 
otworzył  Prezes PTTK – Lech Drożdżyński razem z Komandorem 
Turystycznego Klubu Żeglarskiego „Tramp” Górnośląskiego Oddziału 
PTTK w Katowicach  – Romualdem Gacką, ogłaszając realizację Roku 
Turystyki Wodnej w PTTK na wodzie. 

 Regaty zgromadziły 150 osobową grupę żeglarzy, a w niej 
liczne grono żeglarzy z niepełnosprawnością. W obecności szanownych 
gości: Zbigniewa Podrazy – Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, 
Romana Bargieła; Wiceprezesa PTTK- Prezesa Górnośląskiego 
Oddziału PTTK w Katowicach, Andrzeja Tereszkowskiego: Wiceprezesa 
PTTK – dyrektora Centrum Turystyki Wodnej PTTK, współorganizatora 
inauguracji, Marii Maranda – Przewodniczącej Rady ds. Turystyki Osób 
Niepełnosprawnych ZG PTTK, Wojciecha Skóry – Przewodniczącego 
Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, Józefa Rusieckiego – Członka 
Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, Andrzeja Białasa – wicekomandora 
TKŻ „Tramp” ds. sportu, Marka Boratyńskiego – Członka Zarządu TKŻ 
„Tramp” ds. wyszkolenia, Konrada Mijalskiego – Członka Zarządu TKŻ 
„Tramp” ds. Pogorii.   
Odczytano list od Pani Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarza Stanu w 
Ministerstwie Sportu i Turystyki adresowany do uczestników regat i ogółu 
turystów wodnych. Następnie Prezydent  Miasta Dąbrowa Górnicza 
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Zbigniew Podraza skierował gorące słowa do żeglarzy zapraszając na 
wody pięknych Pogorii. 
 Po przepięknym otwarciu w otoczeniu banerów, wybiciu 
szklanek i podniesieniu flagi Polski rozpoczęto biegi regatowe, pływania 
na dwumasztowcu dla żeglarzy z niepełnosprawnością  oraz 

szanownych gości. 
Regaty prawie w sztilu, 

przebiegły sprawnie i bez 
protestów, pod okiem Komisji 
Sędziowskiej z Maciejem 
Krajewskim Sędzią II Klasy na 
czele.              

Wieczorne ognisko z 
kiełbaskami oraz koncert ze 
znakomitym zespołem szantowym 
„Prawdziwe Perły” długo brzmiało i 
było jeszcze jedną okazją do 
wspólnych śpiewów, zabaw i 
tańców, a przede wszystkim 
możliwością dalszego zaciśnięcia 
współpracy pomiędzy dąbrowskimi  
klubami żeglarskimi.      

Prezes PTTK Lech 
Drożdżyński otwierając Rok 
Turystyki Wodnej przypomniał 
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uchwałę Walnego Zjazdu PTTK odnoszącą się do ustanowienia takiego 
Roku w 2010 roku. Zwrócił uwagę że wybór  miejsca na inaugurację 
Roku Turystyki Wodnej  i rozpoczęcia sezonu wodniackiego w PTTK jest 
nie przypadkowe. To Miasto Dąbrowa Górnicza, Turystyczny Klub 
Żeglarski „Tramp” oraz Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Dąbrowie 
Górniczej w kolejnych edycjach zostali laureatami konkursu „Przyjaznego 
Brzegu”. Konkursu od lat organizowanego przez PTTK i PZŻ a obecnie 
pod patronatem Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Serdeczne słowa 
Prezesa wzmocniły jeszcze bardziej wolę rywalizacji podczas żeglarskich 
regat.  

Po zaciętej walce na wodach Pogorii Roman Bargieł – 
Wiceprezes PTTK w asyście Józefa Rusieckiego – członka Głównej 
Komisji Rewizyjnej PTTK, dokonał wręczenia pucharów i dyplomów 
zwycięzcom. 

 
 

W klasie Omega turystyczna I miejsce zdobyła załoga: sternik 
Adam Kozak, załoga Ewa Kozak i Ewa Grazda z Klubu Sportów 
Wodnych „Hutnik”. II miejsce: sternik Marek Słaboń, załoga Justyna 
Duda i Beniamin Kempa z TKŻ „Tramp”. III miejsce: sternik Zbigniew 
Nowak, załoga Marek Majczak z TKŻ „Tramp”. 

W klasie Omega standard I miejsce zdobyła załoga: sternik 
Sławomir Skowron, załoga Urszula Skowron z Klubu Żeglarskiego 
„Zefir”. II miejsce: sternik Paweł Białas, załoga Anna Słoczyńska z TKŻ 
„Tramp”. III miejsce: sternik Radosław Stachurski, załoga Marek 
Stachurski i Krzysztof Siuliński z Klubu Sportów Wodnych „Fregata”. 
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W uroczystościach brał również udział Władysław Maranda i 
nasz przyjaciel Łukasz Maranda. 

W trakcie regat w salce zarządu Klubu „Tramp” odbyło się 
spotkanie prezesów z PTTK z Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza 
Zbigniewem Podrazą i Zbigniewem Kałużą Zastępcą Naczelnika 
Wydziału Kultury i Sportu. 

Na spotkaniu Prezes Lech Drożdżyński odniósł się do 
dotychczasowych osiągnięć dąbrowskich wodniaków, dobrych relacji z 
władzami miasta, przypomniał otrzymane wyróżnienia i nagrody, jak np. 
Nagrody Przyjaznego Brzegu. Z kolei Prezydent Miasta Zbigniew 
Podraza, przedstawiając walory turystyczne Dąbrowy Górniczej, 
wymienił zamierzenia i podkreślił potrzebę dalszego rozwoju turystyki i 
rekreacji. Andrzej Tereszkowski przedstawił w skrócie zamierzenia 
Centrum Turystyki Wodnej w dotyczące roku 2010. Prezydenta Miasta 
widząc wspólne cele zaproponował zorganizowanie wspólnej konferencji 
poświeconej problematyce aktywizacji gospodarczej ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju turystyki, w tym wodnej, na Pojezierzu 
Dąbrowskim. Pięknym zakończeniem spotkania był zadeklamowany 
przez Marię Maranda wiersz Juliana Tuwima, wprowadzający wszystkich 
w bardzo przyjemny nastrój. 

Zapraszamy na kolejne imprezy Roku Turystyki Wodnej -  w 
całej Polsce.  

    
 

 
Wojtek Skóra  

Andrzej Tereszkowski 
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Relacja z konferencji odrzańskiej w Opolu 

23 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyła 
się konferencja na temat „Gospodarcze wykorzystanie Odry i Kanału 
Gliwickiego – szansą na wzrost innowacyjności regionu”. Konferencja 
odbywała się w ramach programu Promocji Odry Unii Izb Łaby/Odry 
„ODRA2010”.  

Głównymi organizatorami konferencji byli: Krajowa Izba 
Gospodarcza, NOT Opole, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz 
Opolski Park Naukowo-Technologiczny. Patronem honorowym 
konferencji był prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego. 

Konferencję otworzył prezes Opolskiego Parku Naukowo-
Technologicznego dr Bogdan Tomaszek. Na wstępie odczytał list prof. 
Jerzego Buzka, skierowany do uczestników konferencji, który nie mógł 
być obecny na obradach. Następnie miały miejsce wystąpienia gości 
honorowych, w tym gości z Czech i Niemiec.  

W części merytorycznej wygłoszono 8 referatów: 
1. Działania Krajowej Izby Gospodarczej na rzecz innowacji – Marek 

Kłoczko, Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej. 
2. Rola i znaczenie Unii Izb Łaba/Odra w rozwoju Gospodarczym – 

Sven Erichson, Unia Izb Regionu Łaba/Odra. 
3. Budowa Kanału Odra - Dunaj - Łaba – nowy rozdział współpracy 

przygranicznej przedsiębiorstw i samorządów Polski i Czech – 
Stanisław Staniszewski, Jaroslav Kubec, Josef Tobola.  

4. Aktualna sytuacja rozwoju żeglugi śródlądowej w Republice Czeskiej 
– Jiri Aster, Unia Izb Łaby/Odry. 

5. Transport wodny z wykorzystaniem Odry i Kanału Gliwickiego – 
innowacyjne środki i sposoby transportu rzecznego węgla do 
elektrowni Opole, szansa czy utopia? – prof. Jan Kulczyk, 
Politechnika Wrocławska. 

6. Wykorzystanie dorzecza Odry dla rozwoju elektrowni wodnych na 
przykładzie inwestycji realizowanych w Gminie Zdzieszowice – 
Dieter Pezewdzing Burmistrz Gminy Zdziszowice. 

7. Rozwój turystyki wodnej wzdłuż Odry i Kanału Gliwickiego – nowe 
obszary działalności gospodarczej – Leszek Mulka, Centrum 
Turystyki Wodnej PTTK. 

8. Działania, zabezpieczenia przeciwpowodziowe – innowacyjne 
technologie – Roman Kendzia, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.    

 
Dyskusja nad referatami odbywała się na bieżąco. 
W trakcie konferencji przedstawiono apel Unii Izb Łaby/Odry w 

sprawie koordynacji działań w sprawach transportu i turystyki wodnej 
oraz gospodarczego wykorzystania rzek itd., który podpisywali 
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uczestnicy konferencji. (Treść apelu znajduje się znajduje się w 
materiałach konferencyjnych). 

Konferencji towarzyszyła ciekawa wystawa dotycząca spraw 
odrzańskich ustawiona w holu Urzędu Marszałkowskiego. Na sali obrad 
była wystawiona plansza Centrum Turystyki Wodnej PTTK oraz dwa 
banery informujące o Roku Turystyki Wodnej  

Uczestnicy konferencji otrzymali bardzo ładnie wydane 
materiały konferencyjne, zawierające wszystkie referaty, wcześniej 
zgłoszone głosy dyskusyjne oraz zdjęcia ilustrujące tematykę 
konferencji.  

W konferencji wzięło udział około 120 osób. Licznie były 
reprezentowane wrocławskie urzędy i instytucje zajmujące się żeglugą, 
gospodarką wodną i turystyką. Uczestniczyły też były delegacje z Czech 
i Niemiec. Centrum Turystyki Wodnej PTTK reprezentowali: Andrzej 
Tereszkowski – dyrektor Centrum i wiceprezes Zarządu Głównego PTTK 
oraz Leszek Mulka – pełnomocnik na Dolny Śląsk. 

 
 

Leszek Mulka 
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Relacja z otwarcia sezonu wodniackiego 2010 we 
Wrocławiu 

24 kwietnia 2010 r. na przystani Harcerskiego Ośrodka 
Wodnego „Stanica” we Wrocławiu przy pięknej słonecznej odbyło się 
uroczyste otwarcie sezonu wodniackiego 2010. O godz. 12.30 na placu 
apelowym, przystrojonym flagami kodu flagowego, zgromadziły się 
drużyny harcerskie, żeglarze, kajakarze i inni wodniacy z Wrocławia i 
województwa dolnośląskiego oraz zaproszeni goście, wśród których byli: 
dyrektor Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia 
Piotr Mazur, wiceprzewodniczący KTŻ ZG PTTK Leszek Mulka, prezes 
Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Ewa Skut.  

 

 
 
Uroczystość otworzył prezes Wrocławskiego Stowarzyszenia 

Żeglarskiego „Port Stanica” Wojciech Dacko, gospodarz uroczystości. Po 
powitaniu i okolicznościowych wystąpieniach gości nastąpiło uroczyste 
podniesienie flagi państwowej. Następnie dyrektor Piotr Mazur w imieniu 
Prezydenta Wrocławia przekazał prezesowi Wojciechowi Dacko 
specjalny pagaj symbolizujący przewodnictwo w imprezach wodniackich 
w roku 2010.  

  Takie uroczystości odbywają się we Wrocławiu dwa razy w 
roku. Na wiosnę z rąk przedstawiciela Prezydenta Wrocławia pagaj 
otrzymuje jeden z klubów wodniackich, a jesienią na zakończenie 
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sezonu pagaj wraca do Urzędu Miejskiego Wrocławia „na zimowanie”, 
aby w następnym roku znów znaleźć się w posiadaniu kolejnego klubu.  

  Po części oficjalnej wystąpiła znana wrocławska kapela 
szantowa „Samanta”. Słuchając szant  uczestnicy imprezy zwiedzali 
przystań, oglądali sprzęt żeglarski i wykonane przez harcerzy modele 
łodzi i samolotów. Mogli też odbyć przejażdżki łodziami po Odrze, a 
także skorzystać z kateringu. 

 

 
 
Głównym tematem rozmów wśród uczestników imprezy były 

sprawy turystyki wodnej na Odrze, wymiana doświadczeń oraz plany 
rejsów i spływów w otwartym właśnie sezonie wodniackim.  

  Piękna pogoda i wspaniała atmosfera spowodowały, że 
impreza ta trwała do późnych godzin popołudniowych.  

  Należy podkreślić, że otwarcie sezonu wodniackiego 2010 we 
Wrocławiu odbyło się w ramach Roku Turystyki Wodnej. Na terenia 
przystani eksponowane były banery promujące Rok Turystyki Wodnej, 
a wśród uczestników uroczystości rozprowadzono pokaźną ilość 
plakatów Roku Turystyki Wodnej. 

 
Leszek Mulka 
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Otwarcie sezonu żeglarskiego we Wrocławiu 

8 maja 2010 r. na 
przystani Harcerskiego Ośrodka 
Wodnego "Rancho" we Wrocławiu 
miało miejsce uroczyste otwarcie 
sezonu żeglarskiego 2010. 
Głównym organizatorem imprezy 
był Wrocławski Okręgowy Związek 
Żeglarski. Dzięki dobrej 
współpracy WrOZŻ z KTŻ ZG 
PTTK uroczystość ta odbyła się 
pod znakiem Roku Turystyki 
Wodnej. Jak co roku otwarcie 
sezonu żeglarskiego zostało 
poprzedzone regatami o Puchar 
Prezydenta Wrocławia, które 
odbyły się na tzw. Odrze 
Sportowej między Mostem Pokoju 
a Wyspą Piasek. Puchar 
Prezydenta zdobył w tym roku 
Uczniowski Klub Sportowy. Po 
regatach na placu apelowym 
HOW "Rancho" zebrali się 

uczestnicy regat, harcerze, wrocławscy żeglarze i sympatycy żeglarstwa. 
Po podniesieniu bandery prezes WrOZŻ Ewa Skut w obecności 
komendant HOW "Rancho" Izabeli Żurowskiej i przedstawiciela KTŻ ZG 
PTTK Leszka Mulki ogłosiła sezon żeglarski 2010 za otwarty. Po części 
oficjalnej odbyło się przygotowane przez harcerzy ognisko żeglarskie. 

 
 

Leszek Mulka 
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Komisja Turystyki Żeglarskiej PTTK           Pszczyna: 2010-06-06  

 

PROGRAM 

KURSU I ZLOTU PRZODOWNIKÓW 

TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ PTTK - PSZCZYNA 
2010 

 

 
1. Termin: 23-26 września 2010r. 
2. Miejsce: Hotel Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej, ul. 

Bogedaina 16, 43-200 Pszczyna.  
 

3. Uczestnicy: Przodownicy Turystyki Żeglarskiej PTTK, 
Uczestnicy XXXII Ogólnopolskiego Rejsu Żeglarskiego – 
Grunwald 2010 (do 60 osób).  

 
4. Koszty uczestnictwa: 250 zł – członkowie PTTK, 280 zł – 

sympatycy i niezrzeszeni.  
 

Wpłata na konto i potwierdzenie uczestnictwa w Kursie i Zlocie 
do dnia 06-09-2010 !!! 

Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo odmowy 
przyjęcia zgłoszenia. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc 

decyduje kolejność zgłoszeń. 
Osoba kontaktowa: Maria Danielczyk, tel. 32 210 18 47. 

 
5. Bezpośredni Organizator Zlotu: Oddział PTTK Ziemi 

Pszczyńskiej, Jacht Klub PTTK, nr. konta: Bank Spółdzielczy 
o/Pszczyna 75 8448 0004 0020 2459 2056 0003  

 
6. Komandor Zlotu: Henryk Motyka, tel. 601 88 64 61,  

======================================================= 
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

 
2010-09-23 (czwartek)  

1. do 19.00 – przyjazd uczestników i zakwaterowanie 
2. 19.00 do 20.30 – kolacja  

2010-09-24 (piątek) 

1. 08.00 – 09.00 – śniadanie 
2. 09.00 – 09.30 – uroczyste powitanie uczestników i otwarcie 

Zlotu 
3. 09.30 – 14.00 – wycieczka: Zagroda Żubrów, Browar Żywiec, 

Forty Węgierska Górka  
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4. 14.00 – 15.00 – obiad  
5. 15.00 – 18.00 – cd. wycieczki: Koczy Zamek, Ochodzita, 

Skocznia im Adama Małysza w Wiśle Malince, Wisła 
Uzdrowisko, Ustroń,   

6. 18.00 – 23.00 – ognisko żeglarskie w Ośrodku szkoleniowym 
Jacht Klubu PTTK w Wiśle Wielkiej  

7. 23.00 – przejazd do hotelu, nocleg  
2010-09-25 (sobota)  

1. 08.00 – 09.30 – śniadanie  
2. 09.30 – 11.00 – wizyta u Burmistrza Pszczyny, spacer po rynku 

i parku  
3. 11.00 – 13.00 – zajęcia dla uczestników kursu na przodowników 

TŻ  
4. 13.00 – 15.00 – obiad, przejazd do ośrodka MORIS w Łące  
5. 15.00 – 19.00 – regaty żeglarskie (klasa optymist lub omega)  
6. 19.00 – 23.00 – ognisko żeglarskie  
7. 23.00 – przejazd do hotelu 

 
2010-09-26 (niedziela)  

1. 08.00 – 09.00 – śniadanie  
2. 09.00 – 12.00 – zwiedzanie Pałacu Pszczyńskiego, spacer po 

parku  
3. 09.00 – 12.00 – rozmowy kwalifikacyjne uczestników kursu na 

Przodownika TŻ  
4. 12.00 – 13.00 – uroczyste zakończenie Zlotu  
5. 13.00 – 14.00 – obiad  
6. 14.00 – wyjazd uczestników do domów  

 
Uwaga:  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu 
imprezy z przyczyn organizacyjnych lub pogodowych.  

2. Organizator prosi, aby członkowie PTTK mieli aktualnie 
opłacone składki członkowskie.  
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Promocja ŻOT w Roku Turystyki Wodnej 

 
Żeglarze !  Turyści ! 

 
Zdobywajcie Żeglarską Odznakę Turystyczną 

ŻOT ! 
 

 

 

ZAPRASZA  
 

Komisja Turystyki Żeglarskiej 
Zarządu Głównego PTTK 

O ŻOT może ubiegać się każdy turysta żeglarz, który ukończył 
12 lat, niezależnie od swojej przynależności organizacyjnej. Podstawą do 
przyznania ŻOT jest zdobycie odpowiedniej dla danego stopnia odznaki 
ilości punktów w rejsach turystycznych jachtem żaglowym po wodach 
śródlądowych lub morskich oraz spełnienie innych warunków 
określonych  w Regulaminie ŻOT - www.ktz.pttk.pl                                                 

http://www.ktz.pttk.pl/
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ŻOT w stopniu popularnym za zdobycie 100 punktów 

w ciągu jednego sezonu. 

ŻOT w stopniu brązowym za zdobycie 300 punktów w 

ciągu jednego sezonu. 

ŻOT w stopniu srebrnym za zdobycie 900 punktów . 

ŻOT w stopniu złotym za zdobycie 1800 punktów w 
czasie nie krótszym niż 2 sezony 

ŻOT w stopniu dużym srebrnym za zdobycie 3000 

punktów w czasie nie krótszym niż trzy sezony, na co 
najmniej dwóch  akwenach. 

ŻOT w stopniu dużym złotym za zdobycie 4200 

punktów w czasie nie krótszym niż cztery sezony, na 
co najmniej trzech  akwenach. 

„Za  wytrwałość” - za powtórne zdobycie sumy 
punktów potrzebnych do przyznania kompletu odznak.   



Biuletyn Komisji Turystyki Żeglarskiej Z.G. PTTK nr 24/2010 
 

 

42 

Książka "Wyprawa Kon-Tiki" i DVD "Kon-Tiki. 
Tratwą przez Pacyfik" 

Polecam wyprawę tratwą przez Pacyfik. Do czytania lub 
oglądania w domu albo na rejsie, spływie. Wydaniu książki i filmu 
patronuje między innymi Centrum Turystyki Wodnej PTTK i nasz serwis 
internetowy, za pośrednictwem którego można też zamówić komplet 
(książka i film za 69,99 zł lub sam film za 39,99 zł). W sprzedaży od 23 
kwietnia 2010 r. 

W ciągu 6 dekad, które minęły od tamtej wyprawy było więcej 
ekspedycji podobnych, ale i odmiennych, przez morza, oceany czy 
dookoła świata. 

Odmiennych, gdyż Thor Heyerdahl chciał praktycznie 
zweryfikować naukową hipotezę, zaś jego następcom często już tylko 
zależało kto pierwszy albo szybszy, czasem udziwnioną łodzią. Jako 
najmłodsza lub najstarsza osoba w odpowiednim dziale Księgi Rekordów 
Guinnessa. 
 
"Jedyne granice, które napotkałem w moim życiu znajdowały się w 
umysłach niektórych ludzi" 

Thor Heyerdahl, autor książki "Wyprawa Kon-Tiki"  
 
1947 rok. Thor Heyerdahl wraz z załogą wyruszają z Peru w 

podróż przez Ocean Spokojny na prymitywnej tratwie z drewna 
balsowego. W ciągu najbliższych 101 dni przemierzą 4300 mil morskich, 
by rozbić się o rafę atolową w 2 miesiące później. Realizują cel wyprawy 
- dowodzą, że to Inkowie zasiedlili Polinezję w czasach prekolumbijskich. 
Ci, którzy próbowali powtórzyć ten żeglarski wyczyn ledwo uszli z 
życiem.  

23 kwietnia 2010 roku w ramach serii "360stopni" na polskim 
rynku ukazała się reedycja doskonałej książki- bestesellera (20 milionów 
egzemplarzy sprzedanych na świecie) Thora Heyerdahla "Wyprawa Kon-
Tiki". Nowe wydanie wzbogacają zdjęcia z wyprawy na papierze 
fotograficznym, mapy i przedmowy polskiego środowiska żeglarskiego. 

Książkę Heyerdahla, która na pozór jest sielankowym opisem 
wycieczki 6 hipisów po idyllicznym Pacyfików można też czytać ze 
świadomością, iż na tratwie nie siedziało 6 turystów, ale komandosów, z 
których każdy kilka lat wcześniej wysadzał mosty. 

Podróż przez ponad 4300 mil morskich została utrwalona na 
taśmie filmowej i 4 lata po wyprawie zdobyła najwyższe wyróżnienie 
Amerykańskiej Akademii Filmowej za najlepszy dokument. Wraz w 
wydaniem książki, do kupienia - w komplecie lub osobno - pojawi się 
także ów obraz na DVD, ten z kolei poszerzony o bonus w postaci 
dokumentu o Thorze Heyerdahlu. 
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Recenzje książki 

"Należał do galerii moich ulubionych autorów, dzięki którym już w szkole 
podstawowej wiedziałem, że mam jeden cel w życiu: zostać 
podróżnikiem". 

Jacek Pałkiewicz 

członek rzeczywisty  
Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie 

  
"Mamy tu dzielnych facetów, szybką akcję i szczęśliwe zakończenie. I 
choć czas zweryfikował na niekorzyść Heyerdahla jego teorie naukowe, 
które leżały u podstaw wyprawy Kon-Tiki, to wśród podróżników i 
żeglarzy uważany będzie zawsze za jednego z największych". 

Jarosław Kaczorowski 
polski żeglarz, instruktor i sędzia, samotnie przepłynął Atlantyk 

 
"Opowieść o tajemnicy przyjaźni i przygody. A także o tym, co sprawia, 
że nieznane uwodzi nas tak bardzo, że ruszamy za nim w podróż". 

Wojciech Jagielski 

 
"Udowodnił, że wszystkie oceany można pokonać na trzcinowych 
łodziach z odległych czasów. Sam nazywał siebie stuprocentowym 
szczurem lądowym. Do końca swego długiego życia nie nauczył się ani 
nazw poszczególnych części jachtu, ani nawet podstawowych komend 
wydawanych na łodziach. Mimo to do historii przejdzie jako jeden z 
największych żeglarzy". 

Marcin Jamkowski 
Gazeta Wyborcza 

 
"Nie było słynniejszej wyprawy w XX wieku". 

Krzysztof Kowalski 
Rzeczpospolita 

 
Recenzje filmu  

"Wyprawa Kon-tiki to zapierająca dech w piersiach opowieść człowieka, 
którego ciekawość przez 101 dni gnała po Pacyfiku na kilkudziesięciu 
bambusowych belkach. Razem z pięcioma towarzyszami przepłynął w 
ten sposób jedną piątą obwodu Ziemi. Nie jest to zwykły pamiętnik 
marynarza, a doskonale udokumentowany zapis pionierskiej ekspedycji, 
okraszony unikatowymi, żywymi obrazami sprzed ponad 60 lat.” 

Adam Robiński 
Życie Warszawy 

 
"Film, który jest nie tylko zapisem legendarnej wyprawy Thora Heyerdala, 
ale przede wszystkim świadectwem ludzkiego uporu i dążenia do 
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poznania prawdy o świecie. Klasyka dokumentu, nie tylko dla fascynatów 
żeglarstwa." 

Jakub Demiańczuk 
Dziennik Gazeta Prawna 

 
"Pasjonujące kino o przezwyciężaniu własnych słabości i ograniczeń" 

Rafał Świątek 
Rzeczpospolita 

 
"Od strony technicznej to bardzo skromny film, ale właśnie przez to robi 
wrażenie. Widz bowiem ma pewność, że nic tu nie zostało sztucznie 
"podkręcone". Bez trudu daje się więc ponieść tratwie gnanej przez 
ocean zachodnim wiatrem i marzeniami Thora Heyerdahla." 

Lech Kurpiewski 

Newsweek. Polska 
 
"Myślę o Kon-Tiki i nie mam pojęcia, czy wyprawa Heyerdahla przez 
Pacyfik na tratwie z dziewięciu pni drzewa balsa to triumf człowieka nad 
naturą, czy pogodzenie się z nią. Nie umiem powiedzieć, czy Norweg i 
jego towarzysze wykazali się nadzwyczajną pychą, czy nadzwyczajną 
pokorą. Ale niewątpliwie jest to opowieść o triumfie człowieka nad 
człowiekiem, triumfie ludzkiej wielkości nad ludzką słabością. Triumfie, 
którego świadkiem był ogromny, wieczny ocean." 

Bohdan Pękacki 
Gazeta Wyborcza 

 
"Powstanie tego filmu było tak nieprawdopodobne jak wyczyn samego 
Heyerdahla. To godzina czarno-białego spektaklu emocjonującego jak 
walka z rekinem na pokładzie tratwy Kon-Tiki." 

Paweł Zając 
OnetPodróże 

 
Dlatego polecam "Kon-Tiki".  

 
Mirosław Czerny  
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

 

 ,,Moje najmilsze chwile  

 spędzone nad wodą’’ 
 

ORGANIZATORZY:  

- Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 

- Komisja Środowiskowa ZG PTTK w Warszawie 

- Centrum Turystyki Wodnej PTTK 

- Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Oskard’’ 

 

PATRONAT PRASOWY:   

"Gościniec” - kwartalnik ZG PTTK 

"Domy Spółdzielcze” – miesięcznik 

 

 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze obchodzące 

w bieżącym roku swoje 60-lecie istnienia ogłosiło rok 2010 

„Rokiem Turystyki Wodnej w PTTK”. Nasz konkurs jest 

jedną z form realizacji uchwały zjazdowej skierowanej do 

młodego pokolenia, które powinno mieć świadomość 

znaczenia turystyki wodnej i wpływu przyrody na nasze 

życie. 

REGULAMIN KONKURSU 
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Temat konkursu: ,,Moje najmilsze chwile spędzone nad wodą’’ ma 

nakłonić młodych artystów, do których kierujemy nasz konkurs do 

zatrzymania na papierze radosnych chwil obcowania z przyrodą. 

Dostrzeżenia jej piękna i majestatu. Zabawy nad strumykiem, rzeką 

czy jeziorem, pływanie kajakiem, żeglowanie, spacery brzegiem morza 

o wschodzie czy zachodzie słońca, wiejący w żagle wiatr, szum fal, a 

nawet plusk wody to wszystko można zatrzymać na obrazie. 

Myśląc o tym co dla nas najcenniejsze na świecie - o przyrodzie i jej 

wspaniałych wodnych skarbach, uczymy się ją kochać i szanować. Nic 

jej nie zastąpi i dlatego musimy żyć z nią w przyjaźni i dostrzegać jej 

wartość i piękno. 

 

WARUNKI KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 13 lat  

Prace w formacie A3 mogą być wykonane w dowolnej technice 

rysunkowej, malarskiej i graficznej lub wyklejane papierem czy 

tkaninami.  
 

Każdy zbiorowy uczestnik konkursu (szkoła, placówka kulturalna, 

opiekuńcza lub inna instytucja) może przesłać na konkurs 

maksymalnie 5 prac. 

Na odwrocie każdej pracy prosimy o podanie następujących 

danych: 

 imienia i nazwiska autora, jego wieku oraz adresu prywatnego  

      i kontaktowego numeru telefonu 

 adresu i numer telefonu jednostki PTTK (koła, oddziału) lub 

placówki oświatowo-kulturalnej, szkoły czy instytucji 

 imienia i nazwiska jednego opiekuna oraz numeru jego 

telefonu. 

 
Uwaga: opis prac powinien być wykonany w formie wydrukowanej 

metryczki lub wyraźnie zapisany drukowanymi literami. Prace opisane 

inaczej nie będą uczestniczyć w konkursie. 

 
Nagrody i wyróżnienia będą przyznane przez jury powołane przez 

organizatorów w dwóch kategoriach wiekowych: 

   I kategoria  6-9 lat  
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   II kategoria  10-13 lat  

 
 Za zajęcie I miejsca autor otrzymuje nagrodę w postaci 

pobytu w wybranym schronisku lub stanicy wodnej Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego dla rodziny 3 

osobowej w uzgodnionym terminie (1 nocleg + śniadanie) oraz 

nagrodę rzeczową i pamiątkowy dyplom. 

 Za zajęcie miejsc od II do VI przyznane zostaną atrakcyjne 

nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

 Przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla opiekunów 

laureatów konkursu.  

 
Termin składania prac upływa 30 września 2010 r. (decyduje data 

stempla pocztowego). 
 

Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:  

Zarząd Główny PTTK 

ul. Senatorska 11 

00-075 Warszawa 
z dopiskiem – Konkurs Plastyczny 

„Moje najmilsze chwile spędzone nad wodą’’ 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe 

w czasie przesyłki. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 października 2010 r. 

Termin wręczenia nagród: październik 2010 r.  

Na rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

oraz otwarcie wystawy pokonkursowej zaprosimy laureatów w 

październiku 2010 r. do siedziby Zarządu Głównego PTTK w 

Warszawie. 

Uwaga!  
Prace nadesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatorów i 

nie będą zwracane. 

Redakcje "Gościniec” i "Domy Spółdzielcze” zastrzegają sobie prawo 

bezpłatnej publikacji wybranych, wyróżnionych prac. 
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KOMISJA TURYSTYKI Ż E G L A R S K I E J 
POLSKIE  TOWARZYSTWO   

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE  
ZARZĄD  GŁÓWNY 

00-075  WARSZAWA  ul.  SENATORSKA  11 

Warszawa 25.03.2010r. 

 
Jerzy Durejko 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa „Hals” 

w Warszawie 
 
  Komisja Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego z ogromnym zainteresowaniem i uwagą przyjęła 
fakt powstania Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa „Hals” jako - ” 
wspólnej platformy wymiany doświadczeń, określania standardów i integracji. 
Zmiany systemu prawnego, rozwój i modyfikacja metod szkolenia, zmiany 
standardów bezpieczeństwa, wymuszającej współpracę między kadrami 
środowisk żeglarskich z całego kraju..”. 
 W związku z żywotnym zainteresowaniem Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 
stałym podnoszeniem poziomu wyszkolenia wśród własnej organizacyjnej kadry 
instruktorskiej (instruktorzy MIŻ i IŻ PZŻ, IRR o specjalności żeglarstwo, 
instruktorzy ISSA), wiedzy i umiejętności praktycznych, deklarujemy chęć 
włączenia się do „forum dyskusyjnego ekspertów, organizatorów szkoleń i 
wydawców pomocy szkoleniowych, ..do systemu unifikacji instruktorów i trenerów 
żeglarstwa..” wyrażamy zdziwienie faktem pozostawienia na uboczu, poza sferą 
zainteresowania Stowarzyszenia, bez żadnego merytorycznego umotywowania, 
Instruktorów Rekreacji Ruchowej o specjalności żeglarstwo oraz instruktorów 
ISSA (rozdział II, &6, pkt. 2 statutu stowarzyszenia). 
   Szanując pełną autonomię Stowarzyszenia w podejmowaniu decyzji o wyborze 
kandydatów  i członków stowarzyszenia (rozdział III, &8, pkt. 2), zwracamy jednak 
uwagę, że tytuł Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności żeglarstwo jest 
państwowym uprawnieniem zawodowym  nadawanym przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, a uprawnienia np.: Instruktora ISSA nadawane jest przez jedno z 
największych międzynarodowych stowarzyszeń szkół żeglarskich, którego 
współzałożycielem był między innymi PZŻ.     
  Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK wyrażając potrzebę ścisłej współpracy 
ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa „Hals”, przyjmując za 
priorytet stworzenie systemu unifikacji kadry szkoleniowej, zwraca się prośbą o 
merytoryczne wyjaśnienie przesłanek, którymi kierował się Zarząd 
Stowarzyszenia, nie wykazując w swojej uchwale Instruktorów Rekreacji 
Ruchowej o specjalności żeglarstwo. 
 Jednocześnie deklarujemy gotowość współpracy także ze strony naszych 
serwisów internetowych, w tym http://www.ktz.pttk.pl oraz 
www.polskieszlakiwodne.pl .  
 
  Życząc spełnienia szczytnych zamierzeń i przesyłając żeglarskie pozdrowienia 

Przewodniczący 
Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 

Wojtek Skóra 
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Ubezpieczenia w PTTK w skrócie 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedno z 
pierwszych stowarzyszeń w kraju od 2005 roku ubezpiecza swoich 
członków od NNW, swoją działalność statutową oraz kadrę, 
pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z 
odpowiedzialności cywilnej. W 2010 roku ZG PTTK wynegocjował przy 
pomocy brokera Maxima Fides Sp. z o. o. korzystną umowę 
ubezpieczenia mienia PTTK jednostek organizacyjnych i spółek.  
Pod koniec marca 2010r. ZG PTTK, po wynegocjowaniu i przygotowaniu 
jak możliwe korzystnych i odpowiadających specyfice prowadzonej 
działalności i posiadanego przez PTTK mienia przez Maxima Fides Sp. 
z o. o., podpisał umowy ubezpieczeniowe na okres od 1 kwietnia 2010r. 

do 31 marca 2012r. Tak jak dotychczas ubezpieczycielem ryzyka 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe Signal Iduna Polska TU S.A., a Odpowiedzialności 
Cywilnej i mienia PTTK - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo 
Hestia S.A.. 
Nadal funkcjonują trzy umowy ubezpieczeniowe: NNW, OC i 
majątkowa (obejmująca ryzyko uszkodzenia i zniszczenia rzeczy, utraty 
przychodów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego). 

 Ubezpieczenie NNW 
29 marca 2010 r. przedstawiciele ZG PTTK podpisali w imieniu 
Towarzystwa dwuletnią Umowę Generalną z Towarzystwem 
Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Grupowego 
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wszystkich 
członków PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie 
opłaconą składką członkowską). Ubezpieczeniem objęci są członkowie 
PTTK w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.: 

 od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011r. w przypadku 
opłacenia składki za rok 2010, 

 od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012r. w przypadku 
opłacenia składki za rok 2011. 

W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z 
opłaconą składką członkowską bez względu na wiek. 
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków 
powstałe na terytorium EUROPY w wariancie obejmującym pełny czas 
ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności w życiu prywatnym oraz: 

1) podczas uczestnictwa w imprezach PTTK, w okresie objętym 
ochroną ubezpieczeniową. 

2) podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub 
własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub 
z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych, 

3) podczas zdobywania odznak turystycznych przewidzianych 
statutem PTTK, 



Biuletyn Komisji Turystyki Żeglarskiej Z.G. PTTK nr 24/2010 
 

 

51 

4) podczas indywidualnego (organizowanej samodzielnie oraz 
poza strukturami PTTK) uprawniania turystyki. 

Ochroną ubezpieczeniową objęte również osoby wyznaczone przez 
PTTK do obsługi imprezy podczas prac przygotowawczych i 
zamykających jej organizację, niezależnie czy są członkami PTTK z 
opłaconą składką członkowską. 
Umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną zdarzenia powstałe podczas 
imprezy o charakterze sportowym (rywalizacji) (o ile nie są to wypadki 

powstałe podczas uprawiania sportów wyczynowych i zawodowych 
sportów). 
W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: 

1) trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 20.000 
PLN), 

2) śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 10.000 PLN), 
3) zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 

PLN), 
4) refundacji kosztów naprawy lub nabycia protez i środków 

pomocniczych (suma ubezpieczenia2.400 PLN),  
5) refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma 

ubezpieczenia 2.400 PLN), 
6) kosztów ratownictwa (suma ubezpieczenia 4.800 EUR na 

jedno zdarzenie). Ochrona ubezpieczeniowa tylko w czasie 
imprez PTTK na terenie RP i krajów sąsiadujących. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia badania przez lekarza 
orzecznika wskazanego przez ubezpieczyciela odległego od miejsca 
zamieszkania poszkodowanego dalej niż 50 km, Signal Iduna Polska TU 
S.A. pokryje koszty przejazdu pociągiem 2 kl. lub autobusem na 
podstawie oryginałów biletów lub rachunków. 
Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez członka 
PTTK i prawa do korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest 
wklejony w legitymacji PTTK znaczek członkowski na dany rok 
kalendarzowy. W szczególnych przypadkach udokumentowaniem 

zawarcia umowy ubezpieczenia może być, za zgodą przedstawiciela 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego, potwierdzenie opłacenia składki 
członkowskiej dokonane w kasie oddziału nie później niż w dniu 
poprzedzającym zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ochroną 
ubezpieczeniową. W przypadku członków PTTK zwolnionych z opłacania 
składek członkowskich ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia wpływu do 
Biura ZG PTTK zamówienia oddziału PTTK na znaczki członkowskie 
bezpłatne. 
Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, jest 
zobowiązany prowadzić kalendarz-rejestr imprez, do którego wpisywane 
są imprezy turystyczne, organizowane przez jednostki organizacyjne 
zrzeszone w oddziale PTTK, przy czym imprezy te powinny zostać 
zarejestrowane przed ich rozpoczęciem. W kalendarzu – rejestrze 
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powinny być wyszczególnione terminy, czas i miejsce rozpoczęcia i 
zakończenia imprezy, jej charakter, przewidywana (i skorygowana po 
imprezie) liczba uczestników oraz kierownik imprezy, osoby 
przygotowujące i likwidujące imprezę po jej zakończeniu. Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe ma prawo wglądu do kalendarza-rejestru imprez 
turystycznych oraz do aktualnej listy członków PTTK zrzeszonych w 
Oddziale w celu potwierdzenia prawa do wypłaty świadczenia 
ubezpieczeniowego z tytułu nieszczęśliwego wypadku. 
Oddział prowadzi kartotekę członków PTTK (deklaracje członka 
zwyczajnego). Na potrzeby tego ubezpieczenia oddział prowadzi także 
listę członków PTTK z opłaconymi składkami członkowskimi za bieżący 
rok, zawierające imię i nazwisko, adres oraz datę opłacenia przez nich 
bieżącej składki. Na liście tej umieszczone są również nazwiska 
członków PTTK, którzy zostali zwolnieni z opłacania składki 
członkowskiej; w miejsce daty opłacenia składki wpisywana jest data 
wpływu zamówienia dla nich znaczka PTTK do Biura ZG PTTK. 
Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
wnoszona jest ze składek członkowskich PTTK.  

Oddział PTTK musi dysponować w swojej siedzibie wydrukami 
dokumentów związanych  z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych 
wypadków, otrzymanymi z Zarządu Głównego PTTK. 

 Ubezpieczenie OC 
30 marca 2010r. ZG PTTK ubezpieczył z tytułu Odpowiedzialności 
Cywilnej (OC) w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i jednostki korzystające 
z jego osobowości prawnej, wszystkie oddziały PTTK i jednostki 
organizacyjne wpisane i nie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 
w Warszawie, w tym Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia w 
Warszawie, Centralna Biblioteka Górska PTTK w Krakowie oraz inne 
jednostki organizacyjne, jeśli powstaną. Umowa została zawarta na 
okres 24 miesięcy, od 01 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2012r. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka wynikające z działalności 
prowadzonej zgodnie ze statutem przez PTTK i jego jednostki 
organizacyjne, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także działania i 
zaniechania osób będących kadrą społeczną PTTK oraz wolontariuszy,  
w tym odpowiedzialność wynikającą z wytyczania, znakowania i 
utrzymania szlaków turystycznych. 
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna (deliktowa i 
kontraktowa) za szkody osobowe i ich następstwa i rzeczowe oraz ich 
następstwa wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem tej 
działalności, posiadaniem, eksploatowaniem władztwa z włączeniem 
odpowiedzialności za produkt oraz usługę. Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje szkody wyrządzone przez członków PTTK wykonujących 
czynności statutowe na rzecz PTTK zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami (uznawane są także uprawnienia członków PTTK nadane 
przez PTTK), obejmuje także szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 
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przez podwykonawców działających na zlecenie osoby objętej 
ubezpieczeniem.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dochodzone przed 
organem państwowym mającym siedzibę na terenie jakiegokolwiek 
państwa w EUROPIE, jeżeli wynikają one ze szkód, które wystąpiły na 
terytorium objętym ubezpieczeniem.  
Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia STU Ergo Hestia (OWU OC), natomiast zakres 
ubezpieczenia rozszerzony został o dodatkową ochronę określoną w 
Klauzulach Dodatkowych. 
Wymogi, jakie powinien spełnić Oddział PTTK, aby zapewnić możliwość 
korzystania z ubezpieczenia OC w znacznej części pokrywają się z 
wymaganiami, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia 
członkom PTTK przysługującej im ochrony ubezpieczeniowej z tytułu 
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 
 Ubezpieczenie mienia PTTK 

31 marca 2010 r. przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK podpisali w 
imieniu Towarzystwa 
z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A., przy 
współudziale brokera ubezpieczeniowego Maxima Fides, umowę 
generalną ubezpieczenia ryzyk PTTK. Na podstawie tej umowy 
ubezpieczeniem może być objęte mienie będące w ewidencji 
księgowej, posiadaniu, lub użytkowaniu danej jednostki 
organizacyjnej PTTK oraz ryzyka wymienione w pkt. I-III. 

Umowa została zawarta na okres 2 lat, od 01 kwietnia 2010 r. do 31 
marca 2012r. W okresie obowiązywania umowy możliwe jest 
przystąpienie do ubezpieczenia, w dowolnym czasie obowiązywania tej 
umowy, także innych jednostek organizacyjnych posiadających lub 
zarządzających majątkiem PTTK – na warunkach wynegocjowanych dla 
ZG PTTK. Każdy z uprawnionych podmiotów musi zawrzeć własną 
umowę ubezpieczenia (z uwzględnieniem postanowień 

wynegocjowanych przez ZG dla ww. umowy generalnej). 
Na warunkach podpisanej umowy generalnej można ubezpieczyć 
następujące ryzyka: 
I. Zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia od wszystkich ryzyk 

(all risks) obejmujące polegające na utracie, uszkodzeniu i zniszczeniu, 
będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, 
które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli 
ubezpieczającego i zaistniało w miejscu i okresie ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem wyłączeń oraz OWU i są to m.in.: 

a) Ryzyka związane z żywiołem (pożar, silny wiatr, zaleganie 
śniegu, deszcz nawalny, zalanie, powódź, katastrofa 
budowlaną, itp.), 

b) Kradzież z włamaniem, dewastacja, 
c) Szyb od stłuczenia, 
d) Inne. 
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II. Utraty przychodów (czynszów) na skutek zdarzeń objętych 

ubezpieczeniem mienia  od wszystkich ryzyk (buisness interruption) 
zapewniając pokrycie szkód w postaci konieczności ponoszenia kosztów 
stałych związanych z posiadaną nieruchomością (jeżeli szkoda 
w budynku będzie ujemnie oddziaływać na działalność oraz braku 
czynszów poniesionych przez jednostkę organizacyjną PTTK na skutek 
utraty lub uszkodzenia mienia, które jest dzierżawione podmiotowi 
zewnętrznemu, objętą umową ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk. 
III. Zniszczenia lub utraty sprzętu elektronicznego, zapewniając 

ochronę ubezpieczeniową na szkody polegające na utracie, uszkodzeniu 
i zniszczeniu sprzętu elektronicznego, będące następstwem zdarzenia o 
charakterze losowym i niepewnym, które nastąpiło nagle, 
nieprzewidzianie i niezależnie od woli ubezpieczającego. Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej dla elektroniki przenośnej rozszerzony został na teren 
Europy. 
Uprawnionymi do ubezpieczenia na warunkach umowy generalnej 
są wszystkie jednostki organizacyjne PTTK (działające w ramach 
osobowości prawnej Stowarzyszenia) oraz Spółki  
i Oddziały PTTK (będące odrębnymi osobami prawnymi). 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego przedmiotem 

ubezpieczenia dodatkowo jest sprzęt przenośmy oraz koszty 
odtworzenia danych. Franszyza redukcyjna wynosi 250 zł na sprzęt 
elektroniczny.  
W celu uzyskania dodatkowych informacji (dot. wysokości składek, 

sposobu zawarcia umowy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia) 
prosimy o kontakt z przedstawicielami brokera ubezpieczeniowego 
Maxima Fides: 
 

Rafał Domeradzki:  506 100 423;  r.domeradzki@maxima-fides.pl 
Katarzyna Przybylińska (22) 883 41 40, k.przybylinska@maxima-

fides.pl 
 

Zachęcamy do skorzystania z ubezpieczenia mienia PTTK na 

warunkach umowy generalnej z uwagi na atrakcyjne stawki 
ubezpieczeniowe, szeroki zakres ubezpieczenia oraz uwzględnienie  
w postanowieniach w/w umowy zapisów odpowiadających specyfice 
PTTK. 
 

Dokumenty dot. ww. polis ubezpieczeniowych dostępne są na 
stronie internetowej Zarządu Głównego PTTK 

http://www.pttk.pl/zycie/. 

 
Przygotowała: 
Natalia Wojtyra 

mailto:r.domeradzki@maxima-fides.pl
mailto:k.przybylinska@maxima-fides.pl
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