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Szanowni Koledzy – i Koleżanki 
 

Na początku stycznia 2006 roku odbyła się XVI Krajowa Narada Aktywu 
Turystyki Żeglarskiej.  

Niezależnie od innych ustaleń już na wstępie informujemy o dwóch faktach, 
mogących być symbolem ciągłości i zmiany: 

- przewodniczącym Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK został 
ponownie kol. Edward Kozanowski, 

- by uwzględnić nowe potrzeby, powołano funkcję „rzecznika prasowego”, 
faktycznie osobę odpowiedzialną nie tylko za kontakt z mediami, lecz i obieg 
wewnętrznej informacji w naszym środowisku. Został nim Mirosław Czerny, 
sekretarz Jury Nagrody Przyjaznego Brzegu, wcześniej szef biura 
organizacyjnego „Powitania Unii Europejskiej na polskich wodach”. 

 
Zachęcamy do lektury załączonych materiałów z narady i włączenia się w 

realizację programu przyjętego na najbliższe lata. 
Zapraszamy też na kolejne Targi WIATR i WODA, także na uroczystość 

rozdania Nagród Przyjaznego Brzegu II edycji, na planowane z udziałem 
naszego środowiska debaty oraz na stoisko targowe PTTK. 

Informujemy, iż możliwe jest eksponowanie na naszym stoisku materiałów 
dotyczących klubów oraz „wodnych” oddziałów PTTK - i ich ofert. 

Prosimy o przesyłanie informacji o najciekawszych wydarzeniach 
planowanych przez Was w tym roku, które wykorzystamy tworząc ogólnopolski 
kalendarz żeglarstwa PTTK na sezon 2006, także w naszym biuletynie i na 
stronach internetowych komisji.  

 
Będziemy oczywiście nadal wydawać nasz biuletyn, dla rozszerzenia i 

przyśpieszenia jego obiegu, rozsyłać go będziemy także elektronicznie, 
rozbudowując informacje z życia klubów. 

 
Tym bardziej prosimy o wypełnienie ankiety zamieszczonej na końcu 

biuletynu i przesłanie jej na adres KTŻ ZG PTTK lub elektronicznie, e-mail: 
czerny@go2.pl lub powitanienawodach@interia.pl.  
 
Edward Kozanowski 
 
Przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 
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XVI  Krajowa  Narada  Aktywu  Turystyki  Żeglarskiej  PTTK 
 
    7 stycznia 2006 r. w Warszawie odbyła się XVI Krajowa Narada Aktywu Turystyki 
Żeglarskiej PTTK. Jej organizatorem była Komisja Turystyki Żeglarskiej Zarządu 
Głównego PTTK. 
     Celem Narady było podsumowanie czteroletniej działalności Komisji Turystyki 
Żeglarskiej ZG PTTK, omówienie najważniejszych problemów żeglarstwa turystycznego 
horaz wypracowanie planu działania KTŻ i klubów żeglarskich PTTK na następne lata, 
uwzględniającego realia gospodarcze i społeczne kraju oraz zmiany statutowe i cele 
programowe PTTK nakreślone na XVI Walnym Zjeździe PTTK, a także wybór nowego 
składu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. 
    W Naradzie wzięło udział 37 przedstawicieli klubów i oddziałów żeglarskich PTTK z 
całego kraju oraz 10 zaproszonych gości, reprezentujących władze naczelne PTTK, 
Polski Związek Żeglarski, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Ligę Obrony Kraju. 
    Zarząd  Główny  PTTK  reprezentowali: 
1.  Andrzej  Tereszkowski   -   Członek Zarządu Głównego PTTK 
2.  Ryszard  Kunce   -   Zastępca Sekretarza Generalnego PTTK 
3.  Józef   Rusiecki   -   Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK 
4.  Marek  Jaczewski   -   Członek Honorowy PTTK, Honorowy Przewodniczący KTŻ.  
     Polski Związek Żeglarski reprezentował członek Zarządu Głównego, członek Komisji 
Żeglarstwa  Śródlądowego  Stanisław  Latek.   
     Związek Harcerstwa Polskiego reprezentował Wiktor Wróblewski z Komendy 
Chorągwi Łódzkiej  ZHP,  a  Zarząd  Główny  LOK  -  Janusz  Żuromski. 
    Naradę otworzył Przewodniczący KTŻ ZG PTTK Edward Kozanowski, który powitał 
Gości, przedstawicieli oddziałów i klubów żeglarskich PTTK oraz członków ustępującej 
Komisji Turystyki Żeglarskiej. Następnie przewodnictwo Narody przejął kol. Paweł 
Czudowski z KTW „Horyzont” z Gniezna. Po przeprowadzeniu spraw proceduralnych 
jak wybór Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków 
Przewodniczący KTŻ przedstawił sprawozdanie z działalności KTŻ za mijająca kadencję 
2001-2005. Za największe osiągnięcia KTŻ Przewodniczący Kozanowski uznał 
kontynuowanie corocznych Zlotów Przodowników Turystki Żeglarskiej PTTK, 
wydawanie Biuletynu KTŻ (ukazało się już 11 numerów), przeprowadzenie 
ogólnopolskich rejsów na wodach przybrzeżnych Bałtyku jachtami śródlądowymi: 
„Bałtyk 2003” i „Rugia 2005” oraz zorganizowanie w 2004 roku ogólnopolskiej operacji 
„Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach”. 
   Po sprawozdaniu głos zabrali Goście: 
1. Stanisław Latek - członek Zarządu Głównego PZŻ - zadeklarował poszerzenie 
współpracy PZŻ i PTTK w zakresie żeglarstwa śródlądowego i ochrony środowiska. 
Poinformował, że zawarto już porozumienie o współpracy między KTŻ ZG PTTK i PZŻ.  
2. Ryszard Kunce - Zastępca Sekretarza Generalnego PTTK - w imieniu ZG PTTK 
pogratulował KTŻ osiągnięć i złożył podziękowanie za aktywną działalność w 
upowszechnianiu turystyki żeglarskiej. Zadeklarował również poparcie ZG PTTK dla 
akcji organizowanych przez KTŻ.   
3. Andrzej Tereszkowski  -  członek Zarządu Głównego PTTK, opiekun komisji turystyki 
wodnej ZG PTTK - podkreślił znakomitą organizację Narady i wspaniałą atmosferę 
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obrad. Omówił sytuację finansową PTTK i aktualne możliwości pozyskiwania funduszy 
na prowadzenie działalności w zakresie turystyki aktywnej, w  tym  turystyki  żeglarskiej.      
4. Prof. Marek Jaczewski - członek Honorowy PTTK - pogratulował pionierskich 
przedsięwzięć w organizacji przybrzeżnych rejsów na Bałtyku oraz organizacji 
corocznych Zlotów Przodowników TŻ, integrujących środowisko żeglarskie PTTK, a 
także dbałości w  łączeniu  turystyki  żeglarskiej  z  krajoznawstwem. 
    Po wypowiedziach Gości Przewodniczący KTŻ Edward Kozanowski wręczył 
Gościom upominki w postaci krawatów z emblematem PTTK i butelki z modelem 
żaglowca „Zawisza Czarny”. 
    Następnie Członek ZG PTTK Andrzej Tereszkowski w towarzystwie 
Przewodniczącego KTŻ Edwarda Kozanowskiego wręczył zasłużonym działaczom KTŻ 
i klubów żeglarskich PTTK wyróżnienia  i  odznaczenia  PTTK: 
-  Złotą Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”  
   otrzymał kolega Leszek Mulka, 
-  Srebrną Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” 
   otrzymali koledzy  Paweł Białas i Wojciech Skóra, 
-  Dyplom PTTK   otrzymał  kolega Piotr Lewandowski. 
    Z kolei Przewodniczący KTŻ Edward Kozanowski wręczył dyplomy i albumy 
członkom ustępującej KTŻ oraz aktywnym współpracownikom: 

Mirosławowi Czernemu i Wojciechowi Skórze. 
   Zastępca Sekretarza Generalnego PTTK Ryszard Kunce w imieniu Zarządu Głównego 
PTTK podziękował Przewodniczącemu KTŻ kol. Edwardowi Kozanowskiemu za trud 
kierowania Komisją Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK i wspaniałe osiągnięcia w XV 
kadencji, wręczając Mu stosowne podziękowanie od Zarządu Głównego PTTK. 
   Po uroczystej części Narady nastąpiła dyskusja nad sprawozdaniem KTŻ, a przy okazji 
poruszane  były  problemy  nurtujące  całe  środowisko żeglarskie, m.in.:  
- stan infrastruktury na turystycznych szlakach wodnych, 
- nagminne naruszanie prawa wodnego przez prywatnych działek i nieruchomości, 
- wysokie opłaty za posiadane przystanie jachtowe, 
- możliwości szerszego wykorzystania ośrodków żeglarskich i przystani oddziałów i 
klubów żeglarskich PTTK,    
- stworzenie wspólnych komisji wodnych łączących różne dyscypliny,  
- rozszerzenie współpracy między Komisją Turystyki Żeglarskiej PTTK a Komisją  
Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ, 
- wspólne działania skierowane na przyciągnięcie młodzieży do uprawiania turystyki 
żeglarskiej, 
- zawarcie porozumień między związkami sportowymi (PZŻ, PZKaj., PZMiNW) a  
PTTK w sprawie wzajemnego uznawania uprawnień, 
- zaniedbania w utrzymania jachtów morskich PTTK, 
- ubezpieczenia OC i NW dla organizatorów i prowadzących imprezy turystyki  
kwalifikowanej,  
- brak wydawnictw o polskich szlakach wodnych dla turystów zagranicznych, 
szczególnie w językach obcych,  
- brak uprawnień dla przodowników turystyki kwalifikowanej, w tym dla Przodowników 
Turystyki Żeglarskiej PTTK, do prowadzenia obozów młodzieżowych i zajęć z dziećmi 
i młodzieżą. 
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   W dyskusji podkreślano inspirująca rolę Nagrody Przyjaznego Brzegu w rozbudzaniu 
zainteresowania lokalnych społeczności oraz władz samorządowych wykorzystaniem 
posiadanych walorów turystycznych swoich miejscowości w rozwoju turystyki, a 
szczególnie turystyki wodnej, głównie przez rozbudowę infrastruktury turystycznej i 
skuteczną  promocję.      
   Uczestnicy Narady za jedno z najważniejszych zadań uznali uregulowanie sprawy 
uprawnień Przodowników Turystyki Żeglarskiej PTTK poprzez zawarcie odpowiedniego 
porozumienia między PTTK a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Nauki oraz 
Ministerstwem Sportu, zanim rozwiązanie tego problemu nastąpi na drodze ustawowej.    
    Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK skierowała już, za pośrednictwem ZG 
PTTK, swoją opinię w tej sprawie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki.  
    Po dyskusji przystąpiono do wyborów nowego składu Komisji Turystyki Żeglarskiej 
PTTK. 
 
    W skład Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK na kadencję 2006 - 2009 zostali 
wybrani: 
 
1.  Edward  Kozanowski  -  Przewodniczący  (WKŻ „Pasat” Bydgoszcz) 
2.  Leszek  Mulka  -  Wiceprzewodniczący  (KŻ „Eol” Wrocław)   
3.  Wojciech  Skóra   -  Wiceprzewodniczący   (TKŻ „Tramp” Dąbrowa Górnicza) 
4.  Barbara  Kalinowska   -   Sekretarz  (ZG PTTK Warszawa) 
5.  Paweł  Czudowski   -   Skarbnik  (KTW „Horyzont” Gniezno) 
6.  Mirosław  Czerny   -  Rzecznik  prasowy   
7.  Maciej  Grzemski   -   Członek  (TKŻ „Hals” Olsztyn) 
8.  Wiesław  Łagiewski   -   Członek  (KŻ „Morka” Płock) 
9.  Tadeusz  Warszycki   -   Członek  (KTW „Rekin” Pionki) 
    Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący KTŻ Edward Kozanowski, który w 
imieniu nowo wybranej Komisji podziękował zebranym za przybycie na Naradę i 
aktywny w niej udział oraz za okazane zaufanie.  
    Na tym XVI Krajowa Narada Aktywu Turystyki Żeglarskiej PTTK została 
zakończona. 
 
     Leszek Mulka       
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UCHWAŁA 
KRAJOWEJ RADY AKTYWU TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ 

WARSZAWA,  7.01.2006 R. 
 
 

Delegaci na KNATŻ obradujący w dniu 7 stycznia 2006 r. po wysłuchaniu 
sprawozdania ustępującej Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK za XV kadencję 
(2002-2005) oraz dyskusji przedstawicieli wszystkich środowisk żeglarskich PTTK 
stwierdzają, że ustępująca KTŻ wykonała przyjętą na ostatniej naradzie uchwałę.  

Na szczególne podkreślenie zasługują następujące dokonania Komisji: 

� zahamowanie tendencji spadkowej członków i klubów żeglarskich PTTK, 

� efektywna współpraca w rozwoju i popularyzacji turystyki żeglarskiej z PZŻ i 
innymi organizacjami, 

� prowadzenie ogólnopolskich rejsów żeglarskich PTTK i WP a od 2003 r. PTTK 
i PZŻ po wodach śródlądowych i przybrzeżnych morskich, 

� wyjście z inicjatywą operacji „Powitania Unii Europejskiej na polskich wodach 
– 2004 r.”, a następnie kluczowy udział naszych środowisk i aktywu 
żeglarskiego PTTK w realizacji tej operacji, 

� opracowanie konkursu o „Nagrodę Przyjaznego Brzegu”, którego trwa obecnie 
druga edycja, 

 

Krajowa Narada Aktywu Turystyki Żeglarskiej zaleca wybranej na XVI Kadencję 
Komisji Turystyki Żeglarskiej ZA PTTK do realizacji: 

1. Kontynuowanie organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich rejsów 
żeglarskich PTTK w kooperacji z PZŻ i innymi organizacjami – 
popularyzujących polskie szlaki wodne i ich otwarcie na europejskie szlaki oraz 
na przybrzeżne wody morskie. 

2. Dalsze popularyzowanie ŻOT, także poprzez zawarcie z PZŻ porozumienia 
umożliwiającego nadawanie popularnej odznaki ŻOT uczestnikom obozów i 
szkoleń żeglarskich organizowanych przez PZŻ. 

3. Mobilizowanie klubów żeglarskich PTTK do prowadzenia szkolenia młodzieży 
na pierwszy stopień żeglarski oraz wypracowanie formuły morskiego szkolenia 
żeglarskiego umożliwiającego zdobywanie wyższych stopni żeglarskich, we 
współpracy z PZŻ, LOK i ZHP. 

4. Podjęcie starań w sprawie wypracowania optymalnych rozwiązań 
organiozacyjno-prawnych mających na celu zdobycie środków finansowych na 
remont i utrzymanie flagowego jachtu PTTK „Polonia” dla potrzeb edukacji i 
wychowania morskiego młodzieży. 

5. Uznanie konkursu o „Nagrodę Przyjaznego Brzegu” za stałe przedsięwzięcie 
PTTK we współpracy z PZŻ i innymi instytucjami i organizacjami mające na 
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celu stałe podnoszenie standardu polskich portów i przystani, zaangażowanie w 
tym celu samorządów i władz lokalnych i innych środowisk w tworzenie 
europejskich warunków uprawiania turystyki wodnej.  

6. Przeciwdziałanie próbom pozbawiania klubów żeglarskich PTTK użytkowanych 
marin i portów. Włączenie ich do opracowywanych przez samorządy i władze 
lokalne koncepcji zagospodarowania brzegów aby nowo planowane inwestycje 
uwzględniały potrzeby turystyki wodnej i interesy Klubów PTTK – pomoc 
prawna ze strony ZG PTTK. 

7. Podejmowanie różnorodnych starań w celu popularyzacji i lepszego 
udostępniania polskich szlaków wodnych i akwenów żeglarskich poprzez 
wspieranie inicjatyw wydawniczych – przewodników, map, folderów także w 
językach obcych. 

8. Rozbudowywanie centralnych serwisów internetowych, rozwijanie 
elektronicznych form informacji i promocji, w tym także poprzez „łączników” 
dysponujących Internetem w poszczególnych klubach. Rozbudowywanie 
informacji wewnątrzorganizacyjnej oraz adresowanej do wszystkich żeglarzy w 
zakresie tworzenia niekomercyjnej „giełdy” ofert wzajemnego wypożyczania 
jachtów i wolnych miejsc na organizowanych miejscach. 

9. Rozwijanie współpracy z PZŻ i innymi organizacjami w zakresie 
wypracowywania wspólnych inicjatyw i rozwiązań prawnych zabezpieczających 
interesy turystyki wodnej. 

10. Dążenie do wydania drukiem i umieszczenie na stronie internetowej KTŻ 
aktualnych polskich przepisów dotyczących uprawiania turystyki wodnej w 
języku angielskim, niemieckim i rosyjskim oraz zebranie i udostępnienie 
polskim turystom wodnym zbioru aktualnych przepisów wodnych na akwenach 
śródlądowych zjednoczonej Europy. 

11. Doskonalenie działalności Regionalnych Komisji Weryfikacyjnych ŻOT, 
powołanie ww. komisji w pozostałych regionach i mobilizowanie ich do pracy 
w zakresie popularyzacji ŻOT w środowisku młodzieży, na organizowanych 
kursach i obozach żeglarskich. 

12. Organizowanie wspólnie z PZŻ i ZHP kursów przodowników turystyki 
żeglarskiej. 

13. Podjęcie rozmów i działań organizacyjnych mających na celu utworzenie 
Centrum Wychowania Wodnego dla dziei i młodzieży na bazie Mariny w 
Kamieniu nad j. Bełdany.  

14. Systematyczne wydawanie Biuletynu KTŻ (także elektronicznie) – 
przynajmniej 2 razy w roku jako forum informacyjno-dyskusyjne dla żeglarzy 
turystów. 

15. Dążenie do uzyskania pozwolenia na prowadzenie kursów na pierwszy stopień 
żeglarski i wydawanie patentów oraz wydawanie dowodów rejestracyjnych 
jachtów i dokonywania przeglądów technicznych sprzętu wodnego. 
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16. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do udrożnienia i oznakowania 
polskich szlaków żeglarskich i zwiększenia bezpieczeństwa żeglowania.  

17. Popularyzowanie imprez i inicjatyw KTŻ i klubów żeglarskich PTTK w 
pismach o tematyce wodnej (Żagle, Rejsy, Wodomaniak, itp.), zorganizowanie 
okresowych konferencji prasowych prezentujących dorobek i inicjatywy KTŻ. 

18. Wszelkimi dostępnymi środkami i metodami popularyzowanie wychowania 
młodzieży  dla wody i morza zgodnie z ideą Mariusza Zaruskiego i Witolda 
Bublewskiego. Wykorzystanie osiągnięć polskiego żeglarstwa regatowego i 
rejsowego dla upowszechnienia tej idei wśród młodzieży. 

19. Stworzenie banku fotografii i filmu DVD z imprez żeglarskich 
zorganizowanych przez KTŻ i kluby PTTK. 

20. Kontynuowanie współpracy z bratnimi organizacjami o profilu żeglarskim w 
zakresie organizowania wspólnych rejsów, wymiany wolnych miejsc na 
jachtach morskich i śródlądowych – tworzenie sprzyjającej atmosfery do 
uprawiania turystyki żeglarskiej. 

21. Bieżące prowadzenie kroniki działalności KTŻ i udziału jej członków w 
krajowych i zagranicznych imprezach żeglarskich. 
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Warszawa, 08.02.2006 r. 
 
 

PLAN PRACY – PROGRAM 
KOMISJI TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ ZG PTTK 

NA 2006 R. 
 
 
I. POSIEDZENIA PREZYDIUM KTŻ  
 
1. Warszawa – 08.02.2006 r. 

� Konkurs Przyjaznego Brzegu – wyniki, 

� Propozycje do Planu Pracy na 2006 r., 

� Udział KTŻ i klubów w Targach „Wiatr i Woda”, 

� Projekt planu wydawniczego na 2006 r. 

� Koncepcja Centrum Wych. Wodnego w Kamieniu n/Bełdanami.  

 

2. Warszawa – 08.04.2006 r. 
� Stan rzygotowań KŻ PTTK do sezonu żeglarskiego 2006 r. – KŻ „Rejsy”, 

� Wymiana wolnych miejsc i jachtów w ramach Klubów PTTK, 

� Stopień przygotowań do imprez żeglarskich patronowanych przez KTŻ, 

� Formy i metody popularyzacji ŻOT. 

 
3. Pieczyska k/Koronowa – 16.09.2006 r. 

� Ocena żeglarskiego sezonu turystycznego 2006, 

� Propozycje do Nagrody Przyjaznego Brzegu, 

� Udział młodzieży w żeglarskich imprezach turystycznych, 

� Internet – rola w propagowaniu żeglarstwa turystycznego. 

 

4. Gniezno – 09.12.2006 r. 
� Koncepcja planu pracy KTŻ na 2007, 

� Praca klubów żeglarskich PTTK z młodzieżą, 

� Wychowanie morskie – rola KTŻ, 

� Przyjęcie planu wydawniczego na 2007 r. 
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II. POSIEDZENIA PLENARNE KTŻ ZG PTTK  
 
1. Warszawa – 11-12.03.2006 r. 

� Udział w Targach „Wiatr i Woda”, 

� Dyskusja panelowa NT. zagospodarowania brzegów akwenów wodnych – 
rola klubów żeglarskich PTTK, 

� Zatwierdzenie planu pracy na 2006 r., 

� Przyjęcie preliminarza na 2006 r., 

� Podział obowiązków w ramach KTŻ. 

 

2. Warszawa – 27.05.2006 r. 
� Stan przygotowań klubów żeglarskich PTTK do sezonu 2006, 

� Koncepcja utrzymania i odbudowy flotylli jachtów morskich PTTK, 

� Rola Internetu w tworzeniu banku wolnych miejsc i wymiany jachtów, 

� Regionalne Komisje Weryfikacyjne. 

 

3. Krutyń – 21.10.2006 r. 
� Ocena sezonu żeglarskiego 2006, 

� Propozycje do Nagrody Przyjaznego Brzegu, 

� Ocena działalności KTŻ – wnioski i propozycje, 

� Koncepcja planu pracy na 2007 r. 

 

 

III. IMPREZY CENTRALNE PATRONOWANE I WSPÓŁORGANIZOWANE 
PRZEZ KTŻ ZG PTTK 

 
1. Kurs i Zlot Przodowników Turystyki Żeglarskiej 

� Termin – 22-24.09.2006 r., 

� Miejsce – Dąbrowa Górnicza, 

� Udział biorą – chętni Przodownicy Turystyki Żeglarskiej, kursanci na PTŻ, 
członkowie KTŻ, zaproszeni goście. 

 

2. Młodzieżowa Szkoła Turystyki – obozy żeglarskie 
� Termin   – 1 T. – 08.07-27.07.2006 r. 

– 2 T. – 29.07-17.08.2006 r. 

� Miejsce – Marina WKŻ “Pasat” – Pieczyska k/Koronowa, 



 12

� Uczestnicy – młodzież w wieku 12-19 lat, 

� Koszt – 1.300,00 PLN. 

3. Długodystansowe Regaty Żeglarskie Toruń - Bydgoszcz 
� Termin – 2-4.06.2006 r., 

� Trasa – Toruń - Bydgoszcz, 

� Uczestnicy – chętni na własnych jachtach i deskach. 

 

4. XXVIII Ogólnopolski Rejs Żeglarski PTTK i PZŻ „Koronowo-2006” 
� Termin – 5-19.08.2006 r., 

� Miejsce – akwen Zalewu Koronowskiego, 

� Uczestnicy – chętni na własnych jachtach. 

 

5. II Regaty o Puchar Jezior Wdzydzkich 
� Terminy – 27.05.2006 r. oraz 24.06.2006 r., 

� Miejsce – akwen j. Gołuń i Radolno, Marina PTTK – Wdzydze Kiszewskie, 

� Uczestnicy – chętni na własnych jachtach. 

 

6. VII Regaty Pamięci im. Komandora J. Przepierskiego 
� Termin – 16-17.09.2006 r., 

� Miejsce – Zalew Koronowski - Pieczyska 

� Uczestnicy – chętni 

 

7. X Ogólnopolski Wodniacki Rejs Rodzinny po Zalewie Włocławskim 
� Termin – 15-16.07.2006 r., 

� Trasa – Włocławek – Duninów (Zlot Gwiaździasty), 

� Uczestnicy – żeglarze i motorowodniacy na własnym sprzęcie, na własne 
ryzyko i odpowiedzialność. 

 

8. XXXVI Regaty jachtów turystycznych o Puchar Wrzosu 
� Termin – 2-3.09.2006 r., 

� Trasa – Płock - 3 brzegi po trójkącie, 

� Uczestnicy – żeglarze wyłącznie na własnym sprzęcie (jachty turystyczne). 
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XVIII Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA 
 
Centrum Targowe EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 
http://www.wiatriwoda.pl/ 
 
GODZINY OTWARCIA:  

09 marca (czwartek) 
10.00 - 15.00 - dla specjalistów i prasy 
15.00 - 19.00 - dla publiczności 

10 marca (piątek)  10.00 - 19.00 
11 marca (sobota)  10.00 - 19.00 
12 marca (niedziela) 10.00 - 16.00 
 
W dniach 9-12 marca 2006 roku odbędzie się 18 edycja Targów Sportów 
Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA 2006. To wiodąca impreza 
wystawiennicza branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce.  
Targi pełnią funkcję forum wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli branży; 
służą prezentacji oferty producentów branży sportów wodnych polskim i 
zagranicznym odbiorcom oraz nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych. 
Jednocześnie przyczyniają się do rozwoju zainteresowania różnymi formami 
sportu, rekreacji i krajoznawstwa wśród szerokiej publiczności.  
Tradycyjnie już, we współpracy zainteresowanymi przedstawicielami środowiska, 
organizacji branżowych oraz mediów, planuje się organizację wielu wydarzeń 
towarzyszących dla żeglarzy, motorowodniaków, narciarzy wodnych, miłośników 
deski z żaglem, płetwonurków, także kajakarzy i wioślarzy. Organizatorzy nie 
zapominają i o tych, którzy dopiero myślą o skierowaniu swych zainteresowań w 
stronę rekreacji czy sportów wodnych. Wzorem lat ubiegłych, zapraszają 
publiczność na pokazy i spotkania upowszechniające wiedzę na temat ratownictwa 
wodnego, koncerty piosenki żeglarskiej, dyskusje i pokazy slajdów z czołowymi 
polskimi sportowcami, uczestnikami dalekich wypraw, konstruktorami sprzętu. 
W sobotę, 11 marca 

• godz. 11.00 spotkanie “Z Polskim Towarzystwem Turystyczno 
Krajoznawczym pod żaglami, z wiosłem, pod wodą” prowadzone przez 
Andrzeja Tereszkowskiego – członka ZG PTTK, 

• godz. 13.00 uroczystość rozdania Nagród Przyjaznego Brzegu, na Małej 
Scenie w holu głównym, także innych nagród „wodnych” komisji PTTK i 
PZŻ,   

• godz. 14.00 debata pod hasłem „By w Polsce brzegi były bardziej 
przyjazne”, prowadzić ją będzie Edward Kozanowski - przewodniczący 
Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.  

  
 
Zapraszamy   
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Komunikat Jury II edycji  
Nagrody Przyjaznego Brzegu 

 
Jury II edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu, pod przewodnictwem Andrzeja 
Gordona, Sekretarza Generalnego ZG PTTK, przyznało za rok 2005  
 

Nagrodę Główną Przyjaznego Brzegu 
Flisowi Odrzańskiemu 

 
obchodzącemu w 2005 roku dziesięciolecie,  

za zasługi w integrowaniu społeczności nadodrzańskich na rzecz wzbogacania 
infrastruktury turystyki wodnej. 

 
Ponadto nagrodami wyróżniono: 
1. Biebrzański Park Narodowy - nagroda Fundacji Szansa za łączenie 
wymogów ochrony środowiska z potrzebami ruchu turystycznego i 
wypromowanie w Europie Bagien Biebrzańskich jako „polskiej Amazonii”, 

2. Fundację Hobbit z Wrocławia – za stworzenie Mariny Kozanów, 
wzorcowej dla Wrocławia, Odry i innych szlaków wodnych Polski, 

3. Klub Kajakowy PTTK w Raciborzu - za doskonały debiut: klub formalnie 
powstał wiosną 2005 roku, w wyniku działań entuzjastów wcześniej już 
działających. Dzięki współpracy z polskimi, czeskimi oraz niemieckimi 
kajakarzami popularyzują górną Odrę, czyniąc ją także dla wodniaków rzeką 
trzech krajów, 

4. Marinę Ląd na Warcie - zbudowaną w roku 2004, za kompleksową ofertę i 
znaczenie na międzynarodowym szlaku wodnym prowadzącym Wartą od 
zachodniego systemu dróg wodnych do Wisły i dalej, także na Mazury,  

5. Marinę Mikołajki – Wioskę Żeglarską PZŻ, za profesjonalne i 
systematycznie rozbudowywane zaplecze dla żeglarzy i animowanie 
licznych wydarzeń ważnych dla tego środowiska,  

6. Miasto Kamień Pomorski i Przystań Żeglarską Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu - systematycznie ulepszającą swoją ofertę i wyjątkowo 
gościnną dla żeglarzy,  

7. Miasto Łebę i Port Jachtowy – jedną z najpiękniejszych i najlepiej 
prowadzonych marin żeglarskich na Bałtyku,  

8. Miasto Płock – za konsekwencję w zagospodarowywaniu płockich brzegów 
Jeziora Włocławskiego,  

9. Port jachtowy Tazbirowo w Romanowie nad Zalewem Koronowskim za 
sukcesywne wzbogacanie infrastruktury i oferty dla żeglarzy, 

10. Yacht Klub Arcus w Łomży – za uczynienie ośrodka w Rajgrodzie w pełni 
przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. 
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Pozostali rekomendowani do Nagrody, których osiągnięcia doceniono w różnych 
dziedzinach, to: 
1. Jomsborg Vikings Hird i Centrum Konferencyjne Promenada nad Jeziorem 
Zegrzyńskim,  

2. Kanał Augustowski,  
3. Miasto Szczecin,  
4. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PKN Orlen w Jorze Wielkiej i Klub 
Żeglarski Petrochemia Płock,  

5. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej.  
 
Ustalono, iż rozdanie nagród II edycji nastąpi w trakcie warszawskich Targów 
WIATR i WODA z jednoczesnym zorganizowaniem debaty poświęconej temu, co 
i jak można czynić, by polskie brzegi stawały się bardziej przyjazne dla 
wodniaków, innych turystów oraz mieszkańców miejscowości położonych nad 
wodą – z jednoczesną prezentacją osiągnięć laureatów i rekomendowanych do 
Nagrody Przyjaznego Brzegu w I i II edycji. Do udziału w uroczystości i w 
debacie zaproszeni będą przedstawiciele nagrodzonych i rekomendowanych obu 
edycji, członkowie jury oraz przedstawiciele organizacji, instytucji i mediów 
związanych z turystyką wodną.  
Jury wyraża nadzieję, iż w III edycji konkursu pojawią się równie wartościowi 
nowi kandydaci (a także rekomendowani wcześniej, z nowymi osiągnięciami) a 
jednocześnie dalej poszerzać się będzie grono współorganizatorów i partnerów 
konkursu. 
Członkowie Jury postanowili zachęcić rekomendowanych i laureatów Nagrody 
Przyjaznego Brzegu do utworzenia Klubu Przyjaznego Brzegu, jako forum 
współpracy i wymiany doświadczeń, z udziałem także organizatorów konkursu i 
jego partnerów.  
 
Sekretarz Jury 
 
Mirosław Czerny 
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Przypominamy laureatów I edycji konkursu – za rok 2004: 
 

Grand Prix 
Przyjaznego Brzegu 

 
Wrocław - stolica Dolnego Śląska 

i jego środowisko animatorów turystyki wodnej 
 

Nagrody Przyjaznego Brzegu 
• Dąbrowa Górnicza wraz z Klubem Turystyki Żeglarskiej „Tramp” - 
jako duże miasto rozbudowujące centrum sportów i rekreacji wodnej dla Górnego 
Śląska, podejmujące budowę nowego zbiornika mającego ponad 550 hektarów i 
klub od 50 lat nazywany „szkołą śląskiego żeglarstwa”, 
• Giżycko – jako tradycyjne, duże centrum turystyki i sportów wodnych, 
konsekwentnie wzbogacające ofertę, wychodzące z inicjatywą „Ekomariny”, 
• Polańczyk - gmina Solina i Licencjonowany Ośrodek Szkolenia 
Żeglarskiego w Polańczyku Krośnieńskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego – za wspieranie dynamicznego rozwoju infrastruktury turystycznej i 
żeglarskiej Jeziora Solińskiego z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego, 
animowanie nowych inicjatyw i pokonywanie przeszkód losowych. 
• Jachtklub Morski NEPTUN w Gdańsku – Górkach Zachodnich – za 
modernizację i rozbudowę przystani w oparciu o środki własne, z uwzględnieniem 
potrzeb ochrony środowiska oraz za życzliwe i gościnne traktowanie żeglarzy 
odwiedzających tą przystań. 

 
Nagrody Specjalne Przyjaznego Brzegu 

• Dolnośląski Komitet Organizacyjny Powitania Unii Europejskiej na 
polskich wodach – za integrację środowiska wodniaków, działaczy 
turystycznych, administracji samorządowej i państwowej Dolnego Śląska oraz 
stworzenie w 2004 roku unikatowej oferty dla sympatyków turystyki wodnej z 
Polski i innych krajów, 
• Frankfurt nad Odrą i Słubice – nagrodę za współpracę 
międzynarodową, wieloletnie działania dla uczynienia z Odry traktu łączącego 
oba miasta, integrującego Europę, 
• Szkoła Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią – nagrodę nadziei, za 
kształcenie nowych kadr na potrzeby polskich szlaków wodnych, 
• Józef Rusiecki – nagrodę za monitoring przyjazności brzegów na szlaku 
Pętli Toruńskiej i jego dokumentowanie w przewodniku po tej Pętli, 
• Krosno Odrzańskie – nagrodę za odwagę w działaniach, zbudowanie 
przystani obsługującej zarówno małe jednostki turystyczne jak i statki pasażerskie, 
mogącej konkurować z obiektami w największych miastach nadodrzańskich. 
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NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU 
 

REGULAMIN III edycji – rok 2006 
 
1.  Nagroda organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami. 
2. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz 
wyróżnianie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu, łamiących 
stereotyp, iż odwrócone są  „plecami” do rzek i innych wód. 
3.  Jury osobno klasyfikuje kandydatów do nagrody według wielkości 
miejscowości, od poziomu gmin i wsi, po duże miasta. 
4.  Ponadto przedmiotem ocen są porty żeglarskie, mariny i przystanie oraz 
inicjatywy i przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu i promocji polskich 
szlaków wodnych. 
5. Poza Nagrodami Przyjaznego Brzegu dodatkowo jury może przyznawać 
nagrody specjalne i Nagrodę Główną (Grand Prix).  
6. Główne kryteria oceny to: 
• Zrealizowane inwestycje służące turystyce wodnej – przystanie, wodne stacje 
paliw, przedsięwzięcia proekologiczne, zabezpieczanie bezpieczeństwa na 
akwenach, 

• Działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, 
prowadzone portale internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólno 
turystycznych, 

• Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami wodniackimi oraz 
firmami działającymi w tym środowisku, w tym – organizacja rejsów, spływów, 
regat, rejsów pasażerskich. 

7. Nagroda przyznawana jest przez jury, w skład którego wchodzą: 
• Przedstawiciele władz Polskiego Związku Żeglarskiego i Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Polskiej Organizacji 
Turystycznej, 

• Przedstawiciele innych zainteresowanych organizacji i instytucji, 
zaproszeni przez organizatorów. 

8. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką 
wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualni wodniacy. 
W zgłoszeniu wskazać należy zrealizowane w ciągu ostatniego roku inwestycje i 
działania promocyjne rekomendowanej miejscowości (przystani). Na tej podstawie 
członkowie jury przygotowuję rekomendację do nagrody.  
Korespondencję w tej sprawie kierować należy z dopiskiem „Przyjazny Brzeg” na 
adres:  
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11. 
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9. Zgłoszone miejscowości i przystanie, zainteresowane Nagrodą, przekażą na ww. 
adres szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji, w miarę możliwości z mapami 
i planami oraz serwisem fotograficznym, informacje o działaniach promocyjnych 
w krajowych i międzynarodowych mediach, kopie publikacji prasowych, 
wydawnictwa własne, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz 
organizowanych i goszczonych imprez (regat, rejsów, spływów itd.) oraz 
informacje o innych działaniach uzasadniających starania o nagrodę, w tym o 
przedsięwzięciach planowanych na rok przyszły. 
10. Na podstawie zgłoszeń każdy z członków jury upoważniony jest do udzielania 
rekomendacji, będących podstawą rozpatrywania kandydatury.  
11.Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 1 grudnia i może być 
przedłużony decyzją przewodniczącego jury. 
12. Niezależnie od nagród przyznanych przez Jury, wszystkie miejscowości i 
mariny rekomendowane do Nagrody otrzymają certyfikaty rekomendacji do 
Nagrody Przyjaznego Brzegu. 
13. Ogłoszenie wyników nastąpi w I kwartale kolejnego roku. 
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KWESTIONARIUSZ IDENTYFIKACYJNY 
kół i klubów żeglarskich 

funkcjonujących w strukturach PTTK 
 

1. Nazwa klubu (koła) 
………………..…….………………………………………………………….……… 

2. Adres pocztowy 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3. Numer telefonu, faksu ………………………………………………………………… 
4. e-mail, adres www klubu (lub mail do „łącznika” klubu)………..…………………… 
5. Przynależność do Oddziału PTTK (jego nazwa, adres) 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

6. Imię i nazwisko komandora (prezesa) 
………………………………………………………………………………………… 

7. Adres korespondencyjny komandora (prezesa), telefon, e-mail (komandora lub innego 
przedstawiciela klubu) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

8. Ilość członków klubu …………………………………………………………………. 
9. Ilość przodowników turystyki żeglarskiej (listę z nazwiskami, adresami i telefonami 

prosimy załączyć do ankiety) ………………………………………………………… 
10. Stan bazy (lokalizacja, wyposażenie, zakres używalności i dostępności itd.) 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

11. Ilość i jakość posiadanych jachtów klubowych 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

12. Ilość jachtów należących do klubowych armatorów prywatnych ……………………. 
13. Najważniejsze osiągnięcia w okresie ostatnich dwóch lat (rejsy, regaty, inwestycje, 

jubileusze, wyróżnienia itp.) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

14. Wnioski i uwagi 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Data …………………………………. 
 
Imię, nazwisko i podpis wypełniającego ankietę …………………………………………….. 
 
Poniższą ankietę (wraz z załącznikami – informacjami nie mieszczącymi się w niej) prosimy 
przesłać listownie lub elektronicznie na adres 
KOMISJA TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ  
Zarząd Główny PTTK 
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11 
tel. 022 826.71.59, fax. 022 826.25.05 
e-mail: barbara@pttk.pl 

Dziękujemy 
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Zgłoszenia do kalendarza imprez żeglarskich PTTK w roku 2006 
 
Nazwa Klubu (Oddziału) PTTK i adres: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Nazwa i miejsce imprezy 
 

Termin Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za 
organizację 

Tel/fax 
www. 
e-mail 
 

Dodatkowe 

informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


