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Witamy w sezonie letnim 2006  
Zapowiada się on interesująco – sądząc choćby z zamieszczonego kalendarza żeglarskiego 

PTTK. A gdyby jeszcze wszystkie kluby nadesłały informacje o swoich przedsięwzięciach…  
Liczymy, iż to jeszcze zrobią, gdyż w tym roku robimy generalne porządki – nie tylko z 

kalendarzem, ale i aktualizując wykaz klubów żeglarskich i oddziałów PTTK, zajmujących się 
turystyką żeglarską, wodną. Ponieważ dołączony do biuletynu informator teleadresowy oparty jest 
nie tylko na ankietach, odesłanych nam w tym roku przez część klubów, ale i sprawozdawczość 
oddziałów, portalach internetowych klubów i oddziałów, ankietach z poprzednich lat i innych 
informacjach – prosimy o nadsyłanie poprawek i uzupełnień. Także adresów e-mailowych – 
oficjalnych adresów klubów, prywatnych komandorów i prezesów, ewentualnie innych, 
zaprzyjaźnionych osób, mogących być łącznikami między KTŻ ZG PTTK a klubami.  

Pozwoli nam to przesyłać biuletyn i inne informacje także Internetem, co ułatwi i wykorzystanie, 
zamieszczanie wybranych materiałów na portalach klubów i oddziałów itd. Postaramy się też jak 
najszybciej zaktualizować i rozbudować portal naszej komisji, by zamieszczać także aktualności 
interesujące żeglarzy z PTTK. 

Sezon zapowiada się ciekawie… Gdy piszemy te słowa, dalej nie wiadomo, jakie będą przepisy i 
praktyka uzyskiwania stopni żeglarskich. Z tych też względów postanowiliśmy nawiązać współpracę z 
Międzynarodowym Stowarzyszeniem Szkół Żeglarskich –  International Saling Schools 
Association (ISSA). Prosimy więc o pilne, do 10 lipca br. zgłaszanie się klubów już w tym roku 
zainteresowanych szkoleniami żeglarskimi ISSA, którym przekażemy bliższe informacje.  

Z zainteresowaniem śledzimy przygotowania do uruchomienia w Górkach Zachodnich przez 
gdańską AWF, już w czerwcu br. – Narodowego Centrum Żeglarstwa. Mamy nadzieję, iż znajdzie 
się tam miejsce także dla żeglarzy z PTTK, liczymy na zawarcie umowy o współpracy z naszą 
komisją. Kibicujemy również programowi Junga & Kadet szkoleń dla dzieci i młodzieży żeglarskiej.  

Jednocześnie w ramach PTTK powstała inicjatywa utworzenia Centrum Turystyki Wodnej 
PTTK na potrzeby aktywnych w klubach PTTK żeglarzy, kajakarzy i płetwonurków, oczywiście 
także motorowodniaków oraz animatorów rekreacji i sportów wodnych. To już kolejny sygnał chęci 
bliższej współpracy zainteresowanych, „wodnych” komisji, oddziałów i klubów PTTK. Nie będziemy 
oczywiście dublować wspomnianego wyżej NCŻ, myślimy też o lokalizacji naszego centrum raczej na 
śródlądziu, na Mazurach.  

Może kiedyś to centrum zacznie pełnić podobną rolę, jak Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej 
PTTK w Krakowie? Z własną biblioteką i archiwum, wydawnictwami, redakcjami i innymi 
placówkami w różnych częściach kraju? Zapraszamy zainteresowanych do współpracy, 
przedstawiania propozycji gdzie, jak, z jakim programem centrum mogłoby powstać i działać. 
Oczywiście także – za co? 

Biblioteka żeglarska i archiwum potrzebne są również dlatego, iż co roku kolejne nasze kluby 
obchodzą swoje jubileusze. Anno Domini 2006 – radomska FREGATA obchodzi swoje 
dwudziestolecie, zaś REKIN z Pionek – półwiecze. Niestety, jednocześni odchodzą żeglarze. W 
kwietniu pożegnaliśmy założyciela i pierwszego przewodniczącego Komisji Turystyki Żeglarskiej, 
Zygmunta Jędrzejkiewicza. Pamiętającego rejsy jeszcze z generałem Mariuszem Zaruskim, po 
bogatym, pięknym życiu zmarłego w wieku 92 lat. Niech o Nim i innych zmarłych żeglarzach 
pozostanie także nasza pamięć – i ich utrwalony dorobek. 

Pływając w tym roku śladami Zygmunta Jędrzejkiewicza patrzcie, Koledzy, jak zmieniają się 
miejscowości i przystanie na naszych brzegach – bałtyckim, na jeziorach i rzekach. O pierwszej edycji 
konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, którego jesteśmy współorganizatorami nie wszyscy 
jeszcze wiedzieli. Druga edycja była dla wielu zaskoczeniem, iż nie zabrakło sił i chęci na 
kontynuację. Lecz trwa już trzecia edycja konkursu. Nie ma więc usprawiedliwień, Koledzy ! 
Czekamy na Wasze zgłoszenia, by wyróżniać ludzi i miejsca przyjazne dla turystyki wodnej i 
mieszkańców naszych brzegów.  

Przypominamy, iż w tym roku planowane są jeszcze trzy spotkania Komisji Turystyki Żeglarskiej 
– w czerwcu w Warszawie, we wrześniu przy okazji Kursu i Zlotu Przodowników Turystyki 
Żeglarskiej w Dąbrowie Górniczej, nad jeziorem Pogoria oraz w październiku, w Krutyniu.  

Tradycyjnie życzymy także w tym sezonie stopy wody pod kilem, dobrych wiatrów   
– i przyjaznych brzegów. 

 Redakcja  
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Odszedł 
ZYGMUNT JĘDRZEJKIEWICZ 

1914 – 2006 
 

Twórca i pierwszy przewodniczący 
Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 

Sekretarz Generalny PTTK w latach 1956-1958 
 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POTWIERDZA SIĘ, ŻE PAN 
JĘDRZEJKIEWICZ ZYGMUNT W LATACH WALKI Z NAJEŹDŹCAMI Z 
HONOREM PEŁNIŁ ŻOŁNIERSKĄ POWINNOŚĆ I UZYSKAŁ PRAWO DO 
ZASZCZYTNEGO TYTUŁU „WETERAN WALK O WOLNOŚĆ I 
NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY” 
 
Tak brzmi dokument podpisany w 2001 roku przez Prezydenta RP i Prezesa Rady 

Ministrów. A przedtem długa kolekcja odznaczeń, przyznawanych przez II Rzeczpospolitą, 
PRL i III Rzeczpospolitą. Już w 1932 r. otrzymał medal za ofiarną pracę a w 1938 r. medal 
XV-lecia Odzyskania Morza. Za zasługi wojenne między innymi Medal za Udział w Wojnie 
Obronnej 1939 r., Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Września 1939 i Medal „Za 
Warszawę". Za swą działalność na rzecz morza, żeglarstwa i turystyki – już w 1957 r. 
Odznaka Zasłużony Pracownik Morza i w 1969 r. Zasłużony Działacz Turystyki. Honorowy 
członek PZŻ. Za całe, twórcze i bogate życie – między innymi Złoty Krzyż Zasługi, medale 
30- i 40-lecia Polski Ludowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski… 

Dla kolejnych pokoleń żeglarzy już za życia był legendą – wszak pływał pod komendą 
generała Mariusza Zaruskiego, odbudowywał polskie żeglarstwo po wojnie, od pół wieku 
żeglarskie szlify zdobywane były na jachcie „POLONIA”, będącym jego dziełem, podobnie 
jak Komisja Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK. 

 

 
 
Od 1929 roku ofiarował 77 lat swego życia polskiemu żeglarstwu ! Jeszcze niedawno, 

do 2002 roku, był szefem Koła Seniorów Polskiego Związku Żeglarskiego, gościem swych 
młodszych i najmłodszych kolegów z klubów żeglarskich PTTK.  

W wieku 92 lat odszedł, pożegnany na Cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie przez 
rodzinę i żeglarzy różnych pokoleń. Jego drogę życiową i zasługi przypomniał nad grobem 
prof. Marek Jaczewski, Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. 
Więc i my uczcijmy Jego pamięć. 
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Czasy generała Zaruskiego 

 
Zygmunt Paweł Jędrzejkiewicz urodził się w 18 kwietnia 1914 r. w Będzinie - 

Ksawerze w Zagłębiu, w rodzinie przedsiębiorcy handlowo - przemysłowego. Do gimnazjum 
zaczął chodzić w Zawierciu, a od 1928 do 1934 w Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum 
E.A. Rontalera i mieszkał niemal całą resztę życia. W gimnazjum wstąpił do 20 Warszawskiej 
Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej. Tu uzyskał podstawy znajomości z wodniactwem, w czasie 
zajęć na Wiśle umiejętności żeglugi na kajaku i łodzi żaglowej. Poznaje również zasady 
Harcerskiej Służby, którym wierny był do końca, w szkole imienia Mariusza Zaruskiego w 
Warszawie przekazując dzieciom i ich wychowawcom wiedzę o ich patronie, pod którego 
komendą pływał na „Zawiszy Czarnym" jako wachtowy, dostając patenty żeglarskie z rąk 
Generała.  

Stopień żeglarza zdobywa na kursie nad Jeziorem Charzykowskim w 1931 roku i od 
razu po obozie na Pomorzu uczestniczy w polskiej delegacji narodowej w Zlocie Skautów 
Słowiańskich w Pradze, na wyspie Kralewska Obora na Wełtawie. Uczestniczy w kursach 
żeglarskich już jako instruktor: na Wigrach, Naroczy, Drywiatach. 

W 1934 zdaje maturę i podejmuje studia w Szkole Głównej Handlowej, którą ukończył 
w 1937 roku ze specjalizacją handlu morskiego. Uczęszczał także na lektorat języka 
szwedzkiego na Uniwersytecie Warszawskim i jako stypendysta króla Szwecji Gustawa V 
kończy naukę szwedzkiego na uniwersytecie w Goteborgu. Zaraz po maturze rusza na morze: 
w Ośrodku Morskim Państwowego Urzędu Kultury Fizycznej Przysposobienia Wojskowego 
zdobywa podstawy teoretyczne żeglarstwa morskiego i od razu wyrusza na jachcie „Temida 
II" w swój pierwszy morski rejs do Kopenhagi i Trelleborgu. Za rok w HOM w Jastarni szkoli 
się na Czajkach i na kursie PZŻ w Warszawie doskonali wiedzę o morzu. Jednocześnie jest to 
jego pierwszy kontakt z żeglarskim związkiem. I zaraz pierwszy rejs szkolny na „Zawiszy 
Czarnym" do Karlskrony - Visby - Hango i za rok znów na Zawiszy, na Światowe Jamboree 
Skautów Morskich w Amsterdamie. W tych też latach pracuje w Ministerstwie Przemysłu i 
Handlu, a w latach 1938-39 odbywa szkolenie w podchorążówce rezerwy w specjalności 
artyleria przeciwpancerna. 

 
Czas wojny 

 
W kampanii wrześniowej uczestniczy jako zastępca dowódcy plutonu dział 

przeciwpancernych w 21 pułku piechoty im. „Dzieci Warszawy" pułkownika Stanisława 
Sosabowskiego. Od 3 września, od granicznej bitwy z niemieckimi czołgami pod Grudskiem, 
przez walki odwrotowe na szlaku bitewnym Mława - Ciechanów - Modlin - Jabłonna - 
Warszawa - Wawer i redutę grochowską na rogu ulic Międzyborskiej i Grochowskiej, aż do 
kapitulacji Stolicy 26 września, w ciągłym boju. Dowodząc bezpośrednio dwoma działami, 
najnowocześniejszymi armatami Boforsa, w obronie reduty na Grochowie rozbił jeden czołg, 
a drugi uszkodził i Niemcy musieli go odholować na tyły.  

Ucieka z transportu przed niewolą i działa w AK. W Powstaniu nie bierze udziału, gdyż 
wcześniej musiał opuścić Warszawę. W długim, owocnym życiu naszego Drogiego Kolegi 
Zygmunta ta wojna była przerywnikiem szczególnym, ale typowym dla Jego pokolenia ludzi 
budujących Polskę niezależnie od ustroju. Że kiedy trzeba, odkłada się narzędzie pracy, a 
chwyta się za broń, narzędzie walki... 
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Czasy powojennego żeglarstwa 
 

Tuż po wojnie pracował nad organizacją i uruchomieniem życia gospodarczego na 
Wybrzeżu, w Wydziale Morskim Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, następnie w 
Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego. W roku 1947 został powołany na stanowisko 
Generalnego Inspektora Żeglarstwa w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej. Jako 
specjalista i od śródlądzia, i od morza koordynował obydwie gałęzie żeglarstwa i dużo pracy 
poświęcając organizacji stoczni jachtowych w Gdańsku Stogach, Szczecinie, Chojnicach i 
Giżycku. Dzięki temu potencjałowi można było wyremontować zniszczone w czasie działań 
jednostki i rozpocząć budowę nowych. Powstała też flotylla jachtów morskich dla szkolenia 
morskiego w ośrodku GUKF w Jastarni. W latach 1949-55, okresie Planu Sześcioletniego, w 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego był kierownikiem działu w Centralnym 
Biurze Obrotu Maszynami. W wyniku pracy Kolegi Zygmunta stocznie jachtowe zostały 
wyposażone w reglamentowane wówczas, niezbędne do produkcji maszyny i silniki jachtowe. 
W tym czasie włącza się w pracę PTTK i w latach 1956-58 pełni funkcję Sekretarza 
Generalnego PTTK oraz kierownika biura Zarządu Głównego. 

Mimo głębokiego zaangażowania w pracę zawodową nie przestaje być czynnym 
żeglarzem, instruktorem żeglarstwa i organizatorem wielkich wydarzeń żeglarskich. Przede 
wszystkim szkoli adeptów żeglarstwa morskiego i kadrę żeglarską w ośrodku w Jastarni. 
Mieszkając w Sopocie wolny czas wykorzystuje do żeglugi zatokowej. Prowadzi rejsy na S/Y 
„Neptun" po Bałtyku. Współorganizował na Wybrzeżu struktury PZŻ i YKP. W latach 50 
organizował rejsy ogólnopolskie po Mazurach. W 1954 roku był komandorem I Spływu 
Żeglarskiego PTTK „Wisłą do morza”. Był również komandorem kolejnego rejsu 
mazurskiego a także największego wyczynu organizatorskiego i turystyczno-krajoznawczego 
owych lat po wodach Polski - Spływu Żeglarskiego „Wodami Polski do Granicy Pokoju". 

W okresie zawieszenia żeglarstwa morskiego znajduje wyjście i tworzy w PTTK już od 
1951 roku turystykę żeglarską. W 1954 roku organizuje Komisję Turystyki Żeglarskiej, a w 
czasie pierwszej Krajowej Narady Aktywu Turystyki Żeglarskiej zostaje wybranym jej 
przewodniczącym. Dla żeglarstwa turystycznego w Polsce jest to okres szybkiego rozwoju  

W latach 1956 - 1959 przewodniczy komitetowi budowy pełnomorskiego jachtu 
„Polonia”, na którym miał się odbyć rejs dookoła kuli ziemskiej. Rejs nie doszedł do skutku, 
ale jacht został wybudowany i zwodowany w 1959 r. Polonia ma wręgi dębowe, a poszycie z 
modrzewia. Po długich dyskusjach komisja wybrała na poszycie modrzew jako drewno 
odporne na działanie szkodników. Kol. Jędrzejkiewicz uzyskał przydział modrzewia z 
Ministerstwa Leśnictwa i szczęśliwie doprowadził budowę do końca. Po prawie 50 latach 
eksploatacji jachtu okazało się, że modrzew ciągle spisuje się doskonale. 

Na próbnym rejsie „Polonii" na trasie Szczecin - Skagerrak - Le Havre - Dover - 
Londyn -Esbjerg - Alborg - Kopenhaga - Szczecin był zastępcą kapitana. Ten owocny okres 
w życiu Zygmunta Jędrzejkiewicza zakończył się piękną cenzurą: wreszcie znalazło się trochę 
czasu, 1 czerwca 1959 roku zdaje egzamin i otrzymuje Patent nr 136 jachtowego kapitana 
żeglugi wielkiej! 

Ze stanowiska Sekretarza Generalnego PTTK przechodzi do pracy w Centrali 
Importowo - Eksportowej „CENTROMOR". Tu od podstaw tworzy komórkę organizującą 
produkcję jachtów morskich i ich eksport. Grono wielkich polskich konstruktorów 
jachtowych z Milewskim, Plucińskim i Tumiłowiczem zaprojektowało najpierw „Ametysta”, 
a stoczniowi szkutnicy wykonali w drewnie niezwykle estetyczne, prawdziwe cuda sztuki, 
niemal rękodzielniczej. W czasie jego pracy w Centromorze sprzedano tych jachtów w latach 
1961-1964 za 12 milionów dolarów! Sprzedaż poprzedzał udany marketing: udział polskich 
ekspozycjach na branżowych wystawach /BOAT SHOW/ w USA, Kanadzie, Anglii, Szwecji, 
Francji i RFN. A zaczęło się od rejsu „Ametystem” sprzedanym szwedzkiemu armatorowi, 
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zauroczonemu pięknem i działalnością jachtu podczas drogi próbnej na trasie Gdańsk - Łeba - 
Kopenhaga - Goteborg ... 

Przez lata 60 - te był członkiem Zarządu Głównego PZŻ i w okresie 1960-1969 
Przewodniczącym Komisji Turystyki Zarządu Głównego PZŻ. W roku 1966 wraca do pracy 
w GKKFiT i tu pracuje aż do przejścia na emeryturę w roku 1978. Był głównym specjalistą w 
Departamencie Zagranicznym. Zajmował się zagraniczną turystyką przyjazdową i 
wyjazdową, szczególnie w rejonie Bałtyku. Korzystając ze znajomości języka szwedzkiego i 
mając tam znajomości z poprzedniej działalności, przyczynił się do uruchomienia polskich 
linii promowych: Świnoujście - Ystad, Świnoujście - Kopenhaga oraz Gdańsk - Nynasham i 
Gdańsk - Helsinki. Dzięki zdobyciu uprawnień pilota wycieczek zagranicznych odbywał w 
czasie urlopów podróże na „Batorym" w różne regiony świata. W czasie swojej działalności 
zawodowej opublikował dużo prac, między innymi „Polskie porty rybackie" - 1947 r., 
„Poradnik turysty - żeglarza" - 1956 r., publikacje prasowe w „Morzu" i „Żaglach" w latach 
1955-1969, współpracował w redagowaniu czasopisma „Wodami Polski", opracował polsko - 
angielską terminologię żeglarską do angielsko - polskiego „Słownika Morskiego" w 1965 r. 
Współpracownik „Żagli" do 1965 roku. 

Od roku 1981 był członkiem Koła Seniorów przy ZG PZŻ, a od połowy lat 
dziewięćdziesiątych do listopada 2002 Starszym Koła. Od 1982 roku członek Komisji Historii 
PZŻ. Był od chwili założenia w 1938 roku w Harcerskim Kręgu Morskim z Mariuszem 
Zaruskim jako komandorem. Brał ostatnio udział w pracach Komisji do Spraw Upamiętnienia 
Generała Mariusza Zaruskiego. Był także z ramienia HKM opiekunem Pamięci Generała w 
Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie. Od 1940 roku był żonaty, córka 
mieszka w Szwecji, jest dwoje wnuków i dwie prawnuczki.  

 

 
 

Kapitan Zygmunt Jędrzejkiewicz stanowi przykład człowieka, który ukochał morze,  
a zwłaszcza Polskie Morze i wzorowo mu służył. 

Cześć Jego Pamięci. 
 

Komisja Turystyki Żeglarskiej 
Zarządu Głównego PTTK 



 9

Na Targach Wiatr i Woda, na Przyjaznych Brzegach 
 
Na marcowych, największych w kraju targach dla wodniaków - „WIATR i WODA” w 

warszawskim Centrum Targowym EXPO XXI po raz drugi już rozdane zostały Nagrody 
Przyjaznego Brzegu, za rok 2005. W uroczystości brał udział nie tylko przewodniczący jury, 
Andrzej Gordon, zarazem Sekretarz Generalny ZG PTTK, ale i prezes ZG PTTK, Marek 
Drożdżyński, Andrzej Tereszkowski, członek ZG PTTK koordynujący działalność 
„wodnych” komisji oraz Edward Kozanowski – przewodniczący Komisji Turystyki 
Żeglarskiej ZG PTTK. Uczestniczyli także przedstawiciele innych środowisk i organizacji, w 
tym Stanisław Latek, członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Żeglarskiego. Spotkanie 
prowadził sekretarz jury, Mirosław Czerny, od niedawna rzecznik prasowy KTŻ ZG PTTK. 

Nagroda Przyjaznego Brzegu przyznawana jest dużym i mniejszym miejscowościom, 
klubom i marinom oraz innym inicjatywom służącym ulepszaniu turystycznej infrastruktury 
na polskich brzegach oraz promocji nowych inicjatyw turystyki wodnej. 

Nagrodę Główną Brzegu otrzymał Flis Odrzański, za swój dziesięcioletni dorobek w 
integrowaniu społeczności nadodrzańskich na rzecz wzbogacania infrastruktury turystyki 
wodnej. Flis w tym czasie przyczynił się do budowy szeregu nowych przystani nad Odrą oraz 
codziennej współpracy władz nadodrzańskich województw, ich niemieckich odpowiedników, 
dużych miast, jak Opole, Wrocław i Szczecin jak i szerzej nieznanych wiosek. Coroczna 
wyprawa, z udziałem autentycznej tratwy flisaków, statków użyczanych przez Regionalne 
Zarządy Dróg Wodnych we Wrocławiu i Szczecinie jest wędrującym świętem Odry, z 
kolejnymi festynami, konferencjami naukowymi, prezentowaniem turystom, mieszkańcom i 
mediom nowych inwestycji i inicjatyw. Nic więc dziwnego, iż Odra i w tym roku, i 
poprzednim została doceniona. W pierwszej edycji konkursu Grand Prix otrzymało 
wrocławskie środowisko wodniaków, które w 2004 roku zorganizowało ponad 40 regat, 
spływów, rejsów, imprez galowych i konferencji w ramach operacji „Powitania Unii 
Europejskiej na polskich wodach”. W tegorocznej edycji nagrodzona została także Fundację 
Hobbit z Wrocławia – za stworzenie Mariny Kozanów, wzorcowej dla Wrocławia, Odry i 
innych szlaków wodnych Polski oraz 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.  

Wbrew pokutującym stereotypom, iż polskie miasta (i mniejsze miejscowości) 
odwrócone są „plecami” do swych brzegów, nagrodzono za autentyczne starania władze - i 
przystanie – Łeby (jedna z pierwszych polskich miejscowości, uzyskująca Błękitną Flagę, 
europejski „certyfikat” przyjaznych brzegów), Kamień Pomorski i Płock. Wiceprezydent 
Płocka przy tej okazji obiecywał, iż planowana budowa nowej, pięknej mariny odbędzie się 
bez szkody dla zasłużonego Oddziału Nadwiślańskiego PTTK „MORKA” w Płocku. 

Ponadto wyróżniono Biebrzański Park Narodowy – nagroda Fundacji Szansa za 
łączenie wymogów ochrony środowiska z potrzebami ruchu turystycznego i wypromowanie 
w Europie Bagien Biebrzańskich jako „polskiej Amazonii”, 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, Marinę Mikołajki – Wioskę Żeglarską PZŻ, za profesjonalne i systematycznie 
rozbudowywane zaplecze dla żeglarzy i animowanie licznych wydarzeń ważnych dla tego 
środowiska, port jachtowy Tazbirowo w Romanowie nad Zalewem Koronowskim - za 
sukcesywne wzbogacanie infrastruktury i oferty dla żeglarzy, Yacht Klub Arcus w Łomży – 
za uczynienie ośrodka w Rajgrodzie w pełni przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. 

Pozostali rekomendowani do Nagrody, których osiągnięcia doceniono w różnych 
dziedzinach, to Jomsborg Vikings Hird i Centrum Konferencyjne Promenada nad Jeziorem 
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Zegrzyńskim, Kanał Augustowski, Miasto Szczecin, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
PKN Orlen w Jorze Wielkiej i Klub Żeglarski Petrochemia Płock, Zespół Szkół Specjalnych 
nr 5 w Dąbrowie Górniczej.  

Organizatorzy uznali, iż druga edycja konkursu jest dowodem, iż nie jest on efemerydą, 
zapraszają do współpracy kolejne organizacje i instytucje, oczywiście także komisję kajakową 
i podwodną ZG PTTK, zainteresowane kluby i oddziały PTTK. Grono to w tym roku 
poszerzone zostało o Wydawnictwo BOSZ, fundujące laureatom swoje albumy o Wiśle, 
Sanie, Warmii i Mazurach, Kaszubach, Gdańsku i Szczecinie, najpiękniejszych jachtach 
świata. Akces zgłosiła także redakcja najciekawszego obecnie magazynu kajakowego 
„WIOSŁO” i inni partnerzy. O tym, iż można i trzeba organizować taki konkurs, świadczą 
opinie laureatów i rekomendowanych do nagrody – a jest to już pół setki miejsc w całym 
kraju, od bieszczadzkiej Soliny po Szczecin – chcących utworzyć Klub Przyjaznego Brzegu, 
jako swego rodzaju „bractwo dobrej marki”, forum wymiany poglądów i doświadczeń, 
organizacji wspólnych przedsięwzięć.  

Nagroda Przyjaznego Brzegu przekracza granice – w ubiegłym roku laureatami zostały 
wspólnie dwa miasta – Słubice i Frankfurt nad Odrą. W tym roku rekomendowano Kanał 
Augustowski, także za otwarcie pierwszego, „wodnego” przejścia granicznego i starania 
Białorusi, by odbudować, udostępnić środkowy odcinek kanału, między Polską a Litwą. Tym 
bardziej jest to potrzebne, iż zanikające granice europejskie coraz chętniej pokonują 
wodniacy, mający świadomość, iż np. z Berlina do Warszawy, z Ostrawy do Szczecina można 
w godzinę dotrzeć samolotem, ale znacznie przyjemniej wodą. Że w kilka godzin można 
przetransportować jacht z gliwickiego portu na Kilometr Zero Wisły koło Oświęcimia. Że 
Kraków, Warszawa i Gdańsk nie tylko mogą ze sobą konkurować, ale i tworzyć wspólną, 
wiślaną ofertę, „ta rzeka łączy, nie dzieli” – zarówno dla żeglarzy, kajakarzy, 
motorowodniaków, jak i „wyznawców” muzyki szantowej, rocka, jazzu, folkloru – od 
beskidzkiej Wisły nad Wisłą, po bałtyckie Wisłoujście…   

W ramach tej samej uroczystości Nagrodę PZŻ za Rejs Roku (na Rugię, firmowany 
przez PTTK) odebrał Edward Kozanowski, swoje nagrody przekazała też Komisja Turystyki 
Kajakowej ZG PTTK za wzorcową współpracę przy organizacji wielu imprez kajakowych i 
promocji turystyki kajakowej Staroście Nowosądeckiemu, Janowi Golonce oraz Markowi 
Głowackiemu, przewodniczącemu KTK ZG PTTK w minionej kadencji. 

Nie przypadkiem debata „By w Polsce były brzegi bardziej przyjazne” odbyła się 
bezpośrednio po prezentacji Międzynarodowego Programu BŁĘKITNA FLAGA – są to 
bowiem dwie uzupełniające się inicjatywy, mające przybliżyć polskie brzegi do standardów 
europejskich. Cieszy, iż wodne środowiska zapowiadają bliższą niż dotąd współpracę przy 
realizacji nowej edycji Nagrody. Zaś w sezonie letnim 2006 należy wszystkim wodniakom 
życzyć udanych rejsów, spływów, obozów i innych wypraw, kolejnych adeptów i osiągnięć – 
do odnotowania przez jury Nagrody Przyjaznego Brzegu oraz kolejnych Targach WIATR i 
WODA w 2007 roku. 

W momencie ogłaszania III edycji konkursu zgłoszona już jest kandydatura 
wrocławskiej Śluzy Mieszczańskiej, o której odbudowę tamtejsi wodniacy starali się już w 
latach osiemdziesiątych. W 2004 roku, po remoncie zabytku, po raz pierwszy po 59 latach 
mogli przez śluzę przepłynąć kajakarze a dopiero w tym roku w pełni oddawana jest o użytku. 

Zbierane są już dalsze zgłoszenia – jednym z kandydatów będzie Narodowe Centrum 
Żeglarstwa, otwierane w czerwcu 2006 roku w Gdańsku – Górkach Zachodnich, kolejnym 
Pierścień Zatoki Gdańskiej – wspólny program modernizacji marin w miejscowościach nad 
Zatoką. 

Zachęcamy, by nadchodzący sezon wykorzystać do zbierania opinii o klubach, 
marinach i miejscowościach, zgłaszania nam kolejnych kandydatów do Nagrody Przyjaznego 
Brzegu. Mamy przyjazne brzegi w całym kraju. Możemy mieć ich więcej… 
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XXIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Żeglarskiej PTTK 

„POGORIA 2006” 
 

Kolejny XXIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Żeglarskiej PTTK odbędzie 
się nad jeziorem Pogoria I w Dąbrowie Górniczej w dniach 29 września – 1 października 
2006. Poprzedni, XXII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Żeglarskiej PTTK odbył 
się 
w Gnieźnie w dniach 9 - 11 września 2005 roku. Tradycyjnie w Zlocie wezmą udział także 
uczestnicy kursu - członkowie PTTK zainteresowani uzyskaniem uprawnień Przodowników 
Turystyki Żeglarskiej PTTK oraz członkowie Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK i 
zaproszeni goście.  

W ramach Zlotu odbędą się zajęcia seminaryjne na temat turystyki żeglarskiej wraz z 
rozmowami kwalifikacyjnymi dla kandydatów na Przodowników i spotkanie z udziałem 
władz Dąbrowy Górniczej na temat perspektyw rozwoju turystyki wodnej na terenie sztucznie 
powstałego Pojezierza Dąbrowskiego oraz współpracy z klubami polonijnymi, dla których 
organizowane są w tym czasie I Dąbrowskie Regaty Polonijne. Planowana jest też informacja 
o zgłoszeniach do III edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu. Przypomnijmy, iż Dąbrowa 
Górnicza i Turystyczny Klub Żeglarski TRAMP to laureaci Nagrody Przyjaznego Brzegu za 
rok 2005. 

Będzie to także okazja do wycieczki objazdowej wokół czterech sztucznych jezior 
Pogoria i spotkań z tutejszymi żeglarzami, także przy tradycyjnym, żeglarskim ognisku. 

Oprócz zajęć szkoleniowych i dyskusji Organizatorzy planują wycieczkę objazdową po 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Pustyni Błędowskiej a także zwiedzanie Zabytkowej 
Kopalni Węgla Kamiennego LUIZA w Zabrzu. 

 
Zainteresowanych udziałem prosimy na nadsyłanie wstępnych zgłoszeń na adres 
Górnośląski Oddział PTTK 
40-013 Katowice, ul. Staromiejska 4  
z dopiskiem „Zlot Przodowników Turystyki Żeglarskiej PTTK Pogoria 2006” 
 
Na tej podstawie otrzymają szczegółowe warunki udziału w Zlocie i jego program.  
Bliższych informacji udziela kol. Wojciech Skóra, wiceprzewodniczący Komisji Turystyki 
Żeglarskiej ZG PTTK, tel 0-501 583.689, e-mail polskieszlakiwodne1@interia.pl 
 
 

Zgłoszenie wstępne udziału 
w XXIII Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Żeglarskiej PTTK 

 
1. Imię i nazwisko 
 
2. Adres korespondencyjny, telefon, e-mail 
 
3. Posiadane uprawnienia żeglarskie 
 
4. Zainteresowany jestem udziałem w kursie na Przodownika Turystyki Żeglarskiej: tak 

- nie 
 
5. Nazwa i adres macierzystego klubu PTTK  
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NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU 
III edycja – rok 2006 

 
REGULAMIN 

 
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 przygotowują 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. 
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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Rekomendacja do Nagrody 

Przyjaznego Brzegu 
za rok 2006 

 

 
 

Potwierdza się niniejszym 
Zgłoszenie do Nagrody Przyjaznego Brzegu 

 
Śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu 

i  
Fundacji Otwartego Muzeum Techniki 

 

                                                                  
Przewodniczący jury 

Andrzej Gordon 
 

Sekretarz Generalny PTTK 
 

Warszawa, 20 kwietnia 2006 r. 
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Rekomendacja do Nagrody 
Przyjaznego Brzegu 

za rok 2006 
 

 
 

Potwierdza się niniejszym 
Zgłoszenie do Nagrody Przyjaznego Brzegu 

 

 Narodowego Centrum Żeglarstwa 
w  

Górkach Zachodnich 
 

                                                                  
Przewodniczący jury 
Andrzej Gordon 

Sekretarz Generalny PTTK 
 
Warszawa, 20 kwietnia 2006 r. 
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Rekomendacja do Nagrody 
Przyjaznego Brzegu 

za rok 2006 
 

 
 

Potwierdza się niniejszym 
Zgłoszenie do Nagrody Przyjaznego Brzegu 

 

 Sieci marin żeglarskich 
   

„Pierścienia Zatoki Gdańskiej” 
 

                                                                  
Przewodniczący jury 

Andrzej Gordon 
 

Sekretarz Generalny PTTK 
Warszawa, 20 kwietnia 2006 r. 



 
Kalendarz żeglarski PTTK 2006 

 
 Data  Opis  Organizator 
1. 29.04- 

03.05 
Integracyjne Regaty Żeglarskie – rozpoczęcie 
sezonu żeglarskiego Rajgród – 2006 

YC Arcus, Łomża 
tel/fax. 086 218-99-90, tel. 0-86 272 16 08 
yachtclubarcus@o2.pl 

2. 01.05  Otwarcie sezonu, regaty o Puchar Wiosny rozpoczęcie 
obchodów 90-lecia Dąbrowy Górniczej 

Turystyczny Klub Żeglarski “TRAMP”  
Dąbrowa Górnicza, tel/fax 032 264-06-24 
www.tkztramp.of.pl , tkztramp@o2.pl 

3. 01.05- 
03.05 

Otwarcie sezonu żeglarskiego: Frombork – Zalew 
Wiślany 

Morski Klub Żeglarski „DAL” PTTK  
Frombork, tel. 055 243-72-45,  
fax. 244-06-61, karpiki@vp.pl 

4. 01.05- 
27.05 
02.06-
24.06 

II Regaty o Puchar Jezior Wdzydzkich – akwen j. 
Gołuń i Radolno, Marina PTTK – Wdzydze 
Kiszewskie 

Oddział Żeglarski PTTK “PASAT” przy Klubie 
P.O.W. w Bydgoszczy 
tel. 052 3783821, 0603 340331 
pttk.klubpow@wp.pl , http://www.pasat.pl  

5. 02.05-
03.05 

Puchar kwitnących sadów (Puchar Polski) 
Znamirowice, J. Rożnowskie  

Jacht Klub PTTK “BESKID”  
Nowy Sącz, tel./fax. 018 443-74-57 
Arkadiusz Landowski 

6. 26.05- 
28.05 

Puchar Weteranów im. N.C. Ditrowa: Frombork – 
Kaliningrad, Zalew Wiślany i Kaliningradzki 

Morski Klub Żeglarski „DAL” PTTK  
Frombork, tel. 055 243-72-45,  
fax. 244-06-61, karpiki@vp.pl 
Jacht Klub „OST-WEST” Kaliningrad 

7. 02.06- 
04.06 

Długodystansowe Regaty Żeglarskie Toruń – 
Bydgoszcz 

Oddział Żeglarski PTTK “PASAT” przy Klubie 
P.O.W. w Bydgoszczy 
tel. 052 3783821, 0603 340331 
pttk.klubpow@wp.pl , http://www.pasat.pl  

8. 03.06 Otwarte regaty o Puchar Prezydenta Miasta  Turystyczny Klub Żeglarski “TRAMP”  
Dąbrowa Górnicza, tel/fax 032 264-06-24 
www.tkztramp.of.pl , tkztramp@o2.pl 

9. 08.06 Posiedzenie plenarne KTŻ – Warszawa Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 
10. 10.06-

11.06 
I Otwarty Żeglarski Rejs Osób Niepełnosprawnych 
„Powitanie lata” 

YC Arcus, Łomża 
tel/fax. 086 218-99-90, tel. 0-86 272 16 08 
yachtclubarcus@o2.pl 
Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, 
Rada ds. TON ZG PTTK 

11. 17.06  Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Turystyczny Klub Żeglarski “TRAMP”  
Dąbrowa Górnicza, tel/fax 032 264-06-24 
www.tkztramp.of.pl , tkztramp@o2.pl 

12. 18.06 Otwarcie sezonu motorowodnego Bydgoski Klub Motorowodny PTTK "Mors"  
tel. 052 344-41-45, 0604-249-475 
mariusz.krajczewski@neostrada.pl 
www.morsb.republika.pl 

13. 18.06-
03.07 

Rejs – spływ Wisłą: Toruń- Bydgoszcz- Gdańsk 
Marina-Zalew Wiślany-Elbląg 

Żeglarski Klub Turystyczny PTTK 
O/Nauczycielski w Toruniu, tel. 056 6487301 

14. 24.06 Dni Morza – Noc Świętojańska Turystyczny Klub Żeglarski “TRAMP”  
Dąbrowa Górnicza, tel/fax 032 264-06-24 
www.tkztramp.of.pl , tkztramp@o2.pl 

15. 24.06-
25.06 

Dni Morza – Puchar Kruzensterna Morski Klub Żeglarski „DAL” PTTK  
Frombork, tel. 055 243-72-45,  
fax. 244-06-61, karpiki@vp.pl  
Jacht Klub „OST-WEST” Kaliningradu 

16. 24.06-
25.06 

Powitanie lata - wianki Bydgoski Klub Motorowodny PTTK "Mors"  
Tel. 052 344-41-45, 0604-249-475 
mariusz.krajczewski@neostrada.pl 
www.morsb.republika.pl 

17. 24.06-
02.07 

Rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich z okazji 
50-lecia Klubu 

Klub Turystyki Wodnej PTTK “REKIN”  
Pionki, tel. 048 6125438 



18. 25.06-
26.06 

Otwarte Mistrzostwa Klubu YC PTTK "Beskid" 
Znamirowice, J. Rożnowskie 
Optimist otwarte, UKS, Cadet, Ok-Dinghy, Laser 
4.7, Laser Radial 

Jacht Klub PTTK “BESKID”  
Nowy Sącz 
tel./fax. 018 443-74-57 

19. 30.06-
11.07 

Szkoleniowy obóz żeglarski: Makarska – Chorwacja Młodzieżowy K.Ż. PTTK w Pabianicach 
tel. 042 2152905 biuro@pabianice.pttk.pl 
http://pabianice.pttk.pl/kluby/zeglarski/ 

20. 30.06- 
02.07 

Regaty z okazji 60-lecia Kaliningradzkiej Obłasti Morski Klub Żeglarski „DAL” PTTK  
Frombork, tel. 055 243-72-45,  
fax. 244-06-61, karpiki@vp.pl 
Jacht Klub „OST-WEST” Kaliningrad 

21. 04.07-
30.07 

Rejs: Elbląg-Kanał Elbląski- j. Ruda Woda- Ostróda- 
j. Szeląg- Miłomłyn- j. Jeziorak- Iława 

Żeglarski Klub Turystyczny PTTK 
O/Nauczycielski w Toruniu, tel. 056 6487301 

22. 08.07-
23.07 

Rejs klubowy na trasie Bydgoszcz - Gdańsk - Zatoka 
Pucka - Bydgoszcz 

Bydgoski Klub Motorowodny PTTK "Mors"  
Tel. 052 344-41-45, 0604-249-475 
mariusz.krajczewski@neostrada.pl 
www.morsb.republika.pl 

23. 08.07- 
09.07 

Dni Rybaka Morski Klub Żeglarski „DAL” PTTK  
Frombork, tel. 055 243-72-45,  
fax. 244-06-61, karpiki@vp.pl 
Jacht Klub „OST-WEST” Kaliningradu 

24. 08.07-
27.07 
29.07-
17.08  

Młodzieżowa Szkoła Turystyki – obozy żeglarskie 
Pieczyska k. Koronowa 

Oddział Żeglarski PTTK “PASAT” przy Klubie 
P.O.W. w Bydgoszczy 
tel. 052 3783821, 0603 340331 
pttk.klubpow@wp.pl , http://www.pasat.pl  

25. 09.07 Regaty o Puchar Klubu TRAMP Turystyczny Klub Żeglarski “TRAMP”  
Dąbrowa Górnicza, tel/fax 032 264-06-24 
www.tkztramp.of.pl , tkztramp@o2.pl 

26. 11.07-
27.07 

Rejs szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich Młodzieżowy K.Ż. PTTK w Pabianicach 
tel. 042 2152905 biuro@pabianice.pttk.pl 
http://pabianice.pttk.pl/kluby/zeglarski/  

27. 15.07- 
16.07 

X Ogólnopolski Wodniacki Rejs Rodzinny po 
Zalewie Włocławskim 

Klub Żeglarski PTTK  “MORKA” w Płocku 
tel. 024 2622543 jodelka@plock.home.pl 

28. 31.07- 
24.08 

Obóz rodzinny – j. Jeziorak Żeglarski Klub Turystyczny PTTK 
O/Nauczycielski w Toruniu, tel. 056 6487301 

29. 05.08- 
19.08 

XXVIII Ogólnopolski Rodzinny Rejs Żeglarski PTTK 
i PZŻ „Koronowo 2006” – akwen Zalewu 
Koronowskiego  

Oddział Żeglarski PTTK “PASAT” przy Klubie 
P.O.W. w Bydgoszczy 
tel. 052 3783821, 0603 340331 
pttk.klubpow@wp.pl , http://www.pasat.pl 

30. 06.08-
07.08 

Regaty o Puchar Lata 
Znamirowice, J. Rożnowskie 
Optimist A, B, UKS, Omega, Jachty kabinowe, 
Windsurfing 

Jacht Klub PTTK “BESKID”  
Nowy Sącz 
tel./fax. 018 443-74-57 

31. 15.08 VII Spotkanie z szantami nad jeziorem Wigry 
XIV Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku 
Narodowego 
Ośrodek PTTK w Starym Folwarku 

Oddział PTTK w Suwałkach 
Tel/fax. 087 566-79-47 
http://suwalki.pttk.pl/ , poczta@suwalki.pttk.pl 

32. 19.08- 
20.08 

Puchar Kaliningradzkiego Zalewu Morski Klub Żeglarski ‘DAL” PTTK  
Frombork, tel. 055 243-72-45,  
fax. 244-06-61, karpiki@vp.pl 
Jacht Klub „OST-WEST” Kaliningradu 

33. 20.08- 
03.09 

Rejs stażowy Pisz – Węgorzewo - Ryn Klub Turystyki Wodnej PTTK “REKIN”  
w Pionkach, tel. 048 6125438 

34. 26.08-
27.08 

Regaty 24-godzinne 
Znamirowice, J. Rożnowskie 
Jachty kabinowe 

Jacht Klub PTTK “BESKID”  
33-300 Nowy Sącz 
tel./fax. 018 443-74-57 

35. 27.08 Regaty o Puchar Klubu TRAMP Turystyczny Klub Żeglarski “TRAMP”  
Dąbrowa Górnicza, tel/fax 032 264-06-24 
www.tkztramp.of.pl , tkztramp@o2.pl 



36. 02.09- 
03.09 

XXXVI Regaty jachtów turystycznych o Puchar 
Wrzosu 

Klub Żeglarski PTTK  “MORKA” w Płocku 
tel. 024 2622543 jodelka@plock.home.pl 

37. 02.09- 
03.09 

49 Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska 
Jesień 2006“ 

Morski Klub Żeglarski „DAL” PTTK  
Frombork, tel. 055 243-72-45,  
fax. 244-06-61, karpiki@vp.pl 

38. 03.09 40 Ogólnopolskie Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora 
Wigry 
Ośrodek PTTK w Starym Folwarku 

Oddział PTTK w Suwałkach 
Tel/fax. 087 566-79-47 
http://suwalki.pttk.pl/ , poczta@suwalki.pttk.pl 

39. 16.09 Posiedzenie prezydium KTŻ – Pieczyska k. 
Koronowa 

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 

40. 16.09- 
17.09 

VII Regaty Pamięci im. Komandora J. Przypierskiego 
– Zalew Koronowski, Pieczyska 

Oddział Żeglarski PTTK “PASAT” przy Klubie 
P.O.W. w Bydgoszczy 
tel. 052 3783821, 0603 340331 
pttk.klubpow@wp.pl , http://www.pasat.pl 

41. 16.09-
18.09 

Puchar Ziemi Sądeckiej (Puchar Polski) 
Znamirowice, J. Rożnowskie 
Optimist A, B, UKS 

Jacht Klub PTTK “BESKID”  
Nowy Sącz, tel./fax. 018 443-74-57 

42. 17.09 Regaty o Puchar Komandora Turystyczny Klub Żeglarski “TRAMP”  
Dąbrowa Górnicza, tel/fax 032 264-06-24 
www.tkztramp.of.pl , tkztramp@o2.pl 

43. 29.09-
01.10 

Kurs i Zlot Przodowników Turystyki Żeglarskiej – 
Dąbrowa Górnicza (Pogoria) 

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 

44. 30.09 Zlot gwiaździsty z metą na Ośrodku Pogoria Turystyczny Klub Żeglarski “TRAMP”  
Dąbrowa Górnicza, tel/fax 032 264-06-24 
www.tkztramp.of.pl , tkztramp@o2.pl 

45. 01.10-
02.10 

Otwarte Mistrzostwa Nowego Sącza 
Znamirowice, J. Rożnowskie 
Optimist otwarte, UKS, Cadet, Ok-Dinghy, Laser 
4,7, Laser Radial 

Jacht Klub PTTK “BESKID”  
Nowy Sącz, tel./fax. 018 443-74-57 

46. 07.10 Regaty o Błękitną Wstęgę Pogorii Turystyczny Klub Żeglarski “TRAMP”  
Dąbrowa Górnicza, tel/fax 032 264-06-24 
www.tkztramp.of.pl , tkztramp@o2.pl 

47. 07.10- 
08.10 

Sympozjum „Turystyka wodna w wychowaniu 
młodzieży”. Centralne uroczystości 50-lecia Klubu 

Klub Turystyki Wodnej PTTK “REKIN” w  
Pionkach, tel. 048 6125438 

48. 21.10 Posiedzenie plenarne KTŻ – Krutyń  Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 
49. 09.12 Posiedzenie prezydium KTŻ – Gniezno Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 
50.  20 lecie K.Ż. Fregata w Radomiu Klub Żeglarski “FREGATA” P.T.T.K. 

O/Zakładowy “Łucznik” w Radomiu 
tel. 048 364-35-14  

51.  Regaty Żeglarskie o XXIII Błękitną Wstęgę 
Jeziora Rajgrodzkiego z integracyjną częścią 
kulturalno-muzyczną 

YC Arcus, 18-400 Łomża 
tel/fax. 086 218-99-90, tel. 0-86 272 16 08 
yachtclubarcus@o2.pl 

 
 
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie poprawek i uzupełnień oraz odsyłanie załączonej karty 
zgłoszeniowej na adres KTŻ ZG PTTK 
Wdzięczni także będziemy za sprawozdania i relacje, które wykorzystamy w naszych 
publikacjach  



Zgłoszenia do kalendarza imprez żeglarskich PTTK w roku 2006 
 

 
Pełna nazwa Klubu (Oddziału) PTTK 
 
 
Adres do korespondencji   
   
   
Telefon, e-mail   
 
Prowadzący (komandor)   
 
Termin  
 
Miejsce   
   
 
Pełna nazwa imprezy 
   
  
   
Informacje dodatkowe   
   
  
  
  
Imię, nazwisko i podpis zgłaszającego 
 
 
Powyższą ankietę (wraz z załącznikami – informacjami nie mieszczącymi się w niej) prosimy 
przesłać listownie lub elektronicznie na adres KTŻ PTTK.  
 
POLSKIE  TOWARZYSTWO  TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 
Zarząd  Główny 
Komisja Turystyki Żeglarskiej 
00-075  WARSZAWA  ul.  Senatorska  11 
tel. 0-22 826.71.59, http://ktz.pttk.pl  , ktz@pttk.pl 

 
Nadesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie 
i rozpowszechnianie zawartych w niej danych w materiałach ZG PTTK. 

 



 
KWESTIONARIUSZ IDENTYFIKACYJNY 

oddziałów, kół, sekcji i klubów żeglarskich  
funkcjonujących w strukturach PTTK 

 
 

1. Nazwa oddziału (klubu, koła) 
 

2. Adres pocztowy  
 

3. Numer telefonu, faksu 
 

4. e-mail (klubowy lub do osoby reprezentującej klub), adres www. 
 

5. Przynależność do Oddziału PTTK (jego nazwa, adres, e-mail, www)  
 

6. Imię i nazwisko komandora (prezesa) 
 

7. Adres korespondencyjny komandora (prezesa), telefon, e-mail  
 

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  
 
 
Powyższą ankietę (wraz z załącznikami – informacjami nie mieszczącymi się w niej) prosimy 
przesłać listownie lub elektronicznie na adres KTŻ PTTK.  
Nadesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie 
i rozpowszechnianie zawartych w niej danych w materiałach ZG PTTK. 

 


