
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 

za 2013 r. 

 
W 2013 r. Komisja Turystki Żeglarskiej ZG PTTK odbyła 3 posiedzenia plenarne oraz 
jedno posiedzenie prezydium komisji w składzie: przewodniczący, 
wiceprzewodniczący i sekretarz. Działalność KTŻ w roku 2013 skupiała się głównie 
na czterech tematach: 
1. udział w ważnych krajowych imprezach żeglarskich i turystycznych oraz 
propagowanie idei ŻOT, 
2. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących uprawiania turystyki                     
i żeglarstwa.  
3. organizacja XXXV Międzygranicznego Rejsu Żeglarskiego PTTK „Zalew, który 
łączy-Kaliningrad 2013”, do Kaliningradu i Zalew Kuroński 
4. organizacja XXX Kursu i Zlotu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK 
„Sandomierz 2013”. 
 
Ogólnopolskie działania Komisji Turystyki Żeglarskiej  

-Regaty Otwarcia Sezonu 2013 na Dolnym Śląsku: Odra, Port Uraz -13.04.2013 r. 
kol. Leszek Mulka, 
-Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego w PTTK w dniu 1 maja, na terenie 
Turystycznego Klubu Żeglarskiego Tramp w Dąbrowie Górniczej – kol. Wojtek Skóra, 
-Obchody 50 lecia Klubu Morka w Płocku -18.05.2013 r. – kol. Wojtek Skóra, 
-Dolnośląskie otwarcie sezonu motorowodnego i festyn wodniacki „Piana Bosmana”  
nad Odrą w Ścinawie Polskiej koło Oławy- 25-26 maja – kol. Leszek Mulka,  
-XXXV Międzygraniczny Rejs Żeglarski PTTK „Zalew, który łączy –Kaliningrad 2013”- 
29 czerwca - 22 lipca, komandor kol. Wojtek Skóra, 
-Pierwszy Sejmik Żeglugi Śródlądowej, Elbląg -11 Lip 2013, kol. Mirosław Czerny, 
-XLIII Regaty o Puchar Wrzosu na Zalewie Włocławskim -31 sierpnia, 
-XIV Regaty Pamięci im. Komandora Jerzego Przepierskiego na Zalewie 
Koronowskim - 21 września, 
-XXX Kurs i Zlot Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK „Sandomierz 2013”, 26 - 29 
września, komandor Wojtek Skóra.  
-XIX Jesienne Turystyczne Regaty Długodystansowe na Odrze na trasie Wrocław – 
Uraz, 5-6 października, kol. Leszek Mulka.  
 
KTŻ ZG PTTK razem z CTW PTTK wystąpiło do Kaliningradzkiej Okręgowej 

Federacji Żeglarskiej z propozycją podpisania umowy dotyczącej współpracy w 
zakresie uprawianiu turystyki wodnej na obszarze Obwodu Kaliningradzkiego o treści: 

1. Organizacja i współorganizacja rejsów, regat, spływów i innych imprez 
turystyki wodnej na wodzie i lądzie oraz ich zabezpieczeniu technicznym           
i ratunkowym. 
2. Ustalanie wspólnych kalendarzy imprez turystyki wodnej odbywających się 
na Zalewie Wiślanym, Zatoce Gdańskiej, Morzu Bałtyckim, Pojezierzu 
Mazurskim i innych polskich akwenach. 

         3. Ułatwień w uzyskiwaniu wiz przez obie zainteresowane strony, 
służącej rozwojowi turystyki wodnej, na zasadach równości praw, wzajemnych 
korzyści i swobody żeglugi. 
Wszystkie uzgodnienia poczyniono podczas Targów Wiatr i Woda w Warszawie,        
a umowę podpisano w dniu 28 marca 2013 r.  



Pochodną podpisanego porozumienia- udział tak licznego osobowo rejsu po wodach 
Zalewu Kaliningradzkiego i Kurońskiego, jego organizacja i sposób przeprowadzenia- 
spowodowało wydanie przez władze administracyjne Obwodu Kaliningradzkiego, 
przy przekraczanie granicy morskiej, pozwolenia na 72 godz. pobyt bez wizy na 
terenie obwodu.  
 
Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w 2013 roku, przy ograniczonych własnych 
środkach finansowych, przyjęła patronat honorowy nad następującymi 
ogólnopolskimi imprezami żeglarskimi:  
- XIV Regaty Pamięci, Pieczyska 
- Regaty o Puchar Prezydenta Dąbrowy Górniczej, Dabrowa Górnicza  
- 43 Regaty o Puchar Wrzosu, Płock  
- XXXV Międzygraniczny Rejs Żeglarski PTTK „Zalew, który łączy –Kaliningrad 2013” 
Na trasie: Elbląg, Frombork, Bałtijsk, Kaliningrad, Gwardiejsk, Polesk, Zielienograd, 
Rybaczij, Polesk, Kaliningrad, Elbląg w dniach 29.06.22.07.2013 r. Brało w nim udział 
15 jachtów i 43 uczestników z całej Polski (ilość jachtów i uczestników ograniczona 
niewielką ilością miejsc do cumowania dla gości, w przystaniach na trasie rejsu). 
--XXX Kurs i Zlot Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK „Sandomierz 2013”, 26 - 
29 września. W imprezie wzięło udział 46 osób z Polski i jedna osoba z Niemiec, 
która uzyskała również uprawnienia Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK. 
Również podczas zlotu zaprezentowano, już drugą, przygotowaną głównie przez kol. 
Pawła Czudowskiego, wystawę poświęconą osiągnięciom i pracy społecznej, 
aktywnie działających organizatorów turystyki wodnej. Tym razem wystawa dotyczyła 
kol. Ryszarda Grzegorzewskiego. Wspaniałego żeglarza, niezastąpionego bosmana 
pttk-wskich rejsów, artystę przy wyrobach z nierdzewki, osobę niezmiernie życzliwą    
i bezinteresowną.  

Udział w targach turystycznych: 

-Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku i Targi Sportów     
Wodnych i Sprzętu Pływającego BOAT EXPO, Sosnowiec: 8-10 lutego 2013;  
-Targi Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” Warszawa: 28.02-3.03 marca 
2013. 
-Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego                           
i Sportowego „GLOB 2013”, Katowice: 28-30 marca 2013;  
-Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2012, Warszawa: 19-21 kwietnia 2013; 
-Targi Sportów Wodnych i Rekreacji na Wodzie „Wiatr i Woda”, Gdynia: 15-18 
sierpnia 2013; 
-Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow, Poznań: 14 - 16 listopada 2013. 

Działalność programowa oraz relacje z organizowanych i patronowanych przez KTŻ 
imprez żeglarskich i turystycznych są podawane na stronie internetowej Komisji - 
www.ktz.pttk.pl. 
 
W podsumowującym XVII kadencję posiedzeniu KTŻ ZG PTTK przeanalizowano 
działalność komisji i poszczególnych jej członków oraz podjęto uchwałę o 
zmniejszeniu liczby członków komisji z 9 do 7 osób.  Podkreślono przy tym, że 
zmniejszony skład komisji to wzmocnienie efektywności posiedzeń komisji oraz 
zwiększenie jej mobilności. Przyjęto również  przygotowane przez Przewodniczącego 
KTŻ ZG PTTK sprawozdanie z czteroletniej działalności komisji.   
Działalność Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK udowodniła, że podążając za 
potrzebami środowiska turystów żeglarzy z pod znaku PTTK, na bieżąco wypełniane 



były jego postulaty, a nowoczesne podejście do rozwiązywania i realizacji wynikłych 
problemów świadczy o ogromnym zaangażowaniu członków Komisji. Znajomość 
przepisów dotyczących spraw wodnych i rzetelna praktyka żeglarska, dały o sobie 
znać podczas konsultacji społecznych wielu projektów ustaw i rozporządzeń 
sygnowanych przez MSiT i MIiR.  
Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj działalność kol. Pawła Czudowskiego, 
Leszka Mulki oraz Wiesława Łagiewskiego. Ten ostatni mając 84 lata, pomimo swej 
choroby, dalej czynnie bierze udział w działalności Komisji, przede wszystkim 
poprzez wykonywanie haftowanych emblematów, bander i proporczyków.  
   

Wydaje się, że działalność i inicjatywy KTŻ ZG PTTK w pełni spełniły zadania 
pokładane przez ZG PTTK i turystów żeglarzy oraz wypełniły mandat zaufania 
otrzymany podczas XVII Krajowej Narady Aktywu Turystyki Żeglarskiej PTTK.  
 
                                     Przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK 
                                                                            Wojtek Skóra 

 


