Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
za 2014 r.
Podczas XVIII Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej PTTK w dniu 22.02.2014 r.
w Warszawie wybrano członków Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w składzie:
- Wojtek Skóra
– przewodniczący
Dąbrowa Górnicza
- Paweł Czudowski
- wiceprzewodniczący
Gniezno
- Barbara Kalinowska
- sekretarz
Warszawa
- Maciej Grzemski
– członek komisji
Olsztyn
- Henryk Motyka
– członek komisji
Pszczyna
- Roman Romanowski
- członek komisji
Płock
- Mariusz Sulewski
- członek komisji
Bydgoszcz
W trakcie obrad Konferencji przyjęto dwie uchwały oraz osiem wniosków
kierunkowych dotyczących działalności nowo wybranej Komisji, w czasie XVIII
kadencji.
Wnioski i uchwały.
1. Uchwały:
a- Uchwała dotycząca uczczenie X rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej – rejs
do Brukseli.
b- Uchwała KKTŻ ogłaszająca rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Jest to 550 rocznica
wolnej żeglugi na Wiśle.
2. Wnioski:
A. Wspierać działalność Centrum Turystyki Wodnej PTTK przez Komisję Turystyki
Żeglarskiej ZG PTTK.
B. Rozszerzyć szkolenia żeglarskie na śródlądziu, a szkolenia morskie organizować
z wykorzystaniem jachtu morskiego PTTK s/y „Syrenka”. Zgłaszać do CTW PTTK
zainteresowanie rejsami w roku 2015.
C. Ogłoszoną w PTTK akcję programową Rok 2014 - Rokiem pn. „Turystyka łączy
pokolenia” – realizować poprzez rejsy, w szczególności rodzinne, co wpłynie na
zwiększenie spójności PTTK oraz zaszczepienie młodym uczestnikom rejsów celów
uprawiania turystyki w szerokim pojęciu, zgodnych ze statutem PTTK.
D. Współdziałać z administracją państwową w ramach konsultacji społecznych przy
ocenie zasadności i celowości zmian legislacyjnych dotyczących spraw wodnych.
E. W indywidualnych przypadkach związanych z brakiem swobodnego dostępu
przystani PTTK do wody, zaangażować aktywnie KTŻ ZG PTTK.
F. Inspirować działania w zakresie ocalenia źródeł pamięci – zbieranie historii
klubów, życiorysów zasłużonych działaczy PTTK, fotografii dokumentujących ich
działalność.
G. W większym stopniu popularyzować odznaki ŻOT wszystkich stopni poprzez m.in.
rozpowszechnienie książeczek żeglarskich ŻOT PTTK
H. Opracować PTTK-owskie stopnie żeglarskie i motorowodne dla zachęcenia
młodzieży do wstępowania w szeregi PTTK –przy obecnie obowiązujących
przepisach uprawniających do żeglugi jachtowej i motorowodnej istnieje duże
zapotrzebowanie na takie szkolenia.
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W 2014 r. Komisja Turystki Żeglarskiej ZG PTTK odbyła 3 posiedzenia plenarne
(5.04, 4.10, 13.12.2014r) oraz jedno posiedzenie prezydium komisji w składzie:
przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Działalność KTŻ w roku 2014
skupiała się głównie na czterech tematach:
1. udział w ważnych krajowych imprezach żeglarskich i turystycznych oraz zmianach
w regulaminie KTŻ ZG PTTK, ŻOT oraz propagowanie odznak ŻOT,
2. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących uprawiania turystyki
i żeglarstwa.
3. organizacja XXXVI Międzynarodowego Rejsu PTTK „Poznajmy Pętle Żuławska
i Zalew Wiślany 2014”
4. organizacja XXXI Kursu i Zlotu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK „Serpelice
2014” 2-5 października 2014 r..
W 2014 r. na wniosek komisji zostały znowelizowane regulaminy: działania Komisji
Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK (26.06.2014) oraz przyznawania Żeglarskich Odznak
Turystycznych ( do zatwierdzenia przez ZG PTTK w dniu 21.01.2015r).
W regulaminie działania KTŻ ZG PTTK wprowadzono zmiany związane oraz jedno
novum, jakim jest możliwość podejmowania uchwał przez komisje, w drodze
elektronicznej za pośrednictwem Internetu.
Regulamin ŻOT został doprecyzowany i dostosowany do współczesnych realiów
oraz oczekiwań żeglarzy
Podczas swojego kwietniowego posiedzenia KTŻ ZG PTTK po zapoznaniu się z
przesłanymi dokumentami postanowiła zatwierdzić powstanie nowego Referatu
Weryfikacyjnego ŻOT przy Oddziale PTTK „Rataje” w Poznaniu.
W 2014 r wydano dwa biuletyny KTŻ ZG PTTK, nr 31 i 32, oba w nakładzie po 100
szt. każdy, które zostały rozesłane do instruktorów turystyki wodnej, klubów
i oddziałów wodnych PTTK.
Ogólnopolskie działania Komisji Turystyki Żeglarskiej
-Regaty Otwarcia Sezonu 2014 na Dolnym Śląsku: Odra, Port Uraz -26.04.2014 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,
-Dolnośląskie otwarcie sezonu motorowodnego i festyn wodniacki „Piana Bosmana”
nad Odrą w Ścinawie Polskiej koło Oławy- 31 maja – kol. Leszek Mulka,
-XXXV Międzynarodowy Rejs Żeglarski PTTK „Poznajmy Pętle Żuławską i Zalew
Wiślany 2014” – 7-28.06.2014 r. komandor kol. Wojtek Skóra,
-Sejmik Żeglugi Śródlądowej, Bydgoszcz, 10-12.06.2014 , kol. Paweł Czudowski,
-XLIV Regaty o Puchar Wrzosu na Zalewie Włocławskim -8 września, kol. Andrzej
Jodełka,
-XV Regaty Pamięci im. Komandora Jerzego Przepierskiego na Zalewie
Koronowskim – 20-21 września, kol. Mariusz Sulewski,
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-XXXI Kurs i Zlot Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK „Serpelice 2014”, 2-5
września, komandor Wojtek Skóra.
-XIX Jesienne Turystyczne Regaty Długodystansowe na Odrze na trasie Wrocław –
Uraz, 1października, kol. Leszek Mulka.
Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w 2014 roku, przy ograniczonych własnych
środkach finansowych, przyjęła patronat honorowy nad następującymi
ogólnopolskimi imprezami żeglarskimi:
- XV Regaty Pamięci, Pieczyska
- Regaty o Puchar Prezydenta Dąbrowy Górniczej, Dabrowa Górnicza
- 44 Regaty o Puchar Wrzosu, Płock
- XXXVI Międzynarodowy Rejs Żeglarski PTTK „Poznajmy Pętle Żuławska i Zalew
Wiślany 2014”. Rejs odbył się na trasie: Elbląg, Malbork, Gniew, Tczew, Katy
Rybackie, Krynica Morska, Nowa Pasłęka, Piaski, Frombork, Tolkmicko, Suchacz,
Elbląg, w dniach 7-28.06.2014 r. Brało w nim udział 7 jachtów i 23 uczestników z
całej Polski (jedna uczestnicząca w rejsie załoga przyjechała z Chersonia, na
Ukrainie). Był to rejs promujący Pętle Żuławską, organizowany przy wydatnej pomocy
urzędów marszałkowskich województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Znakomicie przygotowane materiały reklamowe w postaci przewodników, map,
folderów z poszczególnymi atrakcjami turystycznymi i krajoznawczymi na szlaku Pętli
Żuławskiej, do tego w trzech wersjach językowych: niemieckim, angielskim
i rosyjskim, bardzo starannie wydane edytorsko, przykuwały uwagę i szybko się
rozeszły. Szczególnie niemiecko języczne materiały przekazywane hafenmajstrom
na mijanych przystaniach, podczas lipcowo-sierpniowego rejsu do Brukseli,
wywoływały niezmierne zainteresowanie i wiele pytań od spotykanych wodniaków.
--XXXI Kurs i Zlot Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK „Serpelice 2014”, 2-5
października. W imprezie wzięło udział 52 osób z Polski i jedna osoba z Niemiec.
Podczas kursu 4 osoby uzyskały uprawnienia Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK.
Również podczas zlotu zaprezentowano, przygotowaną głównie przez kol. Pawła
Czudowskiego oraz Wojtka Skórę, wystawę poświęconą osiągnięciom i pracy
społecznej, aktywnie działających organizatorów turystyki wodnej. Tym razem
wystawa dotyczyła kol. Edwarda Kozanowskiego i miała tytuł „Ze mną na morze”.
Wspaniałego żeglarza, wieloletniego komandora rejsów PTTK, pod którego
dowództwem po raz pierwszy jednostki śródlądowe wyszły na morze i przepłynęły
wzdłuż polskiego wybrzeża, ze Szczecina do Gdańska.
Podczas październikowego posiedzenia KTŻ ZG PTTK postanowiło udzielić wsparcia
programowego Bydgoskiemu Oddziałowi Wojskowemu PTTK podczas planowanego
Rejsu Żeglarskiego pn. „Iława-2015”, z okazji 710 lecia m. Iławy. Na ten rejs
zgłoszonych jest już 7 jachtów, a docelowo ma być ich 12.
Z okazji 60 lecia działalności, w sobotę 25 października 2014 r. odbyło się uroczyste
spotkanie członków Warszawskiego Klubu Żeglarskiego „Rejsy” w ich siedzibie na
Czerniakowie. Z ramienia KTŻ w uroczystości uczestniczyła Kol. Barbara
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Kalinowska, która wręczyła w imieniu ZG PTTK list gratulacyjny, a od Komisji
przekazała ufundowany okolicznościowy puchar.
Udział w targach turystycznych:
-Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku i Targi Sportów
Wodnych i Sprzętu Pływającego BOAT EXPO, Sosnowiec: 8-10 lutego 2014;
-Targi Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” Warszawa: 28.02-3.03 marca
201.
-Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego
i Sportowego „GLOB 2013”, Katowice: 28-30 marca 2014;
-Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2012, Warszawa: 19-21 kwietnia 2014;
-Targi Sportów Wodnych i Rekreacji na Wodzie „Wiatr i Woda”, Gdynia: 15-18
sierpnia 2014;
-Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow, Poznań: 14 - 16 listopada 2014.
Działalność programowa oraz relacje z organizowanych i patronowanych przez KTŻ
imprez żeglarskich i turystycznych są podawane na stronie internetowej Komisji www.ktz.pttk.pl.
Wydaje się, że w pierwszym roku pracy obecnej kadencji, działalność i inicjatywy
KTŻ ZG PTTK w pełni wypełniają zadania pokładane przez ZG PTTK oraz turystów
żeglarzy
Przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
Wojtek Skóra

4

