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Warszawa 22.02.2014 r.

Wstęp
Dobiegła XVII kadencja Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. Przyszedł czas na
krótkie podsumowanie, pochwalenie się osiągnięciami, ale też przyznanie się do
zaniechań w działaniu. Sprawy te zostały dokładnie opisane w sprawozdaniu
kadencyjnym, w części dotyczącej realizacji uchwał i wniosków.
Mam nadzieję, że delegaci XVIII Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej PTTK są
najlepszymi reprezentantami turystów wodniaków, którzy mogą ocenić działalność
ustępującej komisji. Zechcą ocenić, a jednocześnie pomogą nowo wybranej komisji
wypracować kierunki działań na następne cztery lata, a ich opiniotwórczy głos będzie
decydujący przy podejmowaniu uchwał i wniosków XVIII KKTŻ PTTK.
Uchwalenie w 2010 r Ustawy o Sporcie, a później, po długich konsultacjach
społecznych rozporządzenia o żegludze śródlądowej, unormowało wreszcie sprawy
żeglarstwa i określiło zakres uprawnień/patentów żeglarskich i motorowodnych.
Wprowadziło również pojęcie „innego uprawnionego podmiotu szkolącego”, w
sprawie autorskich programów szkoleń innych organizacji żeglarskich. Niestety ta
ostatnia sprawa w związku z nie jednoznacznymi zapisami w rozporządzeniu o
żegludze śródlądowej, cały czas budzi spore emocje.
Jednak znowelizowane akty prawne pozwalają na dość dużą swobodę w pływaniu na
śródlądziu bez uprawnień żeglarskich, likwidują również obowiązkową rejestrację
i przegląd techniczny jachtów.
W tym miejscu chciałbym jednak wymienić kilka rzeczy którymi komisja może się
pochwalić, to przede wszystkim rejsy i zloty.
W 2010 roku z okazji 600 lecia bitwy pod Grunwaldem wybraliśmy się całą flotyllą
„prawie” na pole bitwy aby wspomóc „naszych”.
Rok 2011 był niezmiernie ważny dla żeglarzy z pod bandery PTTK. W czerwcu
odbył się rejs Pętlą Wielkopolską, we współpracy z lokalnymi samorządami a przede
wszystkim ze Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich, propagujący i promujący walory
turystyczne i krajoznawcze Szlaku Pętli Wielkopolskiej. Podczas rejsu otwarto dwie
duże przystanie na Noteci, w Drawsku i Czarnkowie.
W tym samym roku, w ramach obchodów 70 rocznicy śmierci gen. M. Zaruskiego,
prekursora polskiego żeglarstwa morskiego, skautingu i taternictwa, jednocześnie
realizując

założenia

Partnerstwa

Wschodniego
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popłynęliśmy

Dnieprem

od

Czarnobyla do Chersonia nad Morzem Czarnym. Siedmiotygodniowy rejs trzecią co
do wielkości rzeką Europy i uczestnictwo w Chersoniu w I Regatach im. gen.
Mariusza Zaruskiego o Puchar Prezydenta RP był niezapomnianym przeżyciem
i zaowocował wieloma przyjaźniami.
Korzystając z uprawnień układu z Schengen w 2012 r Odrą, potem kanałami,
popłynęliśmy na największy zbiornik wodny Niemiec –jez. Müritz. Dalej płynąc przez
Poczdam zwiedziliśmy zabytki Berlina, następnie Szprewą dopłynęliśmy ponownie
do Odry, żeby rejs zakończyć w Kostrzynie nad Odrą.
W 2013 roku postawiliśmy przed sobą następne trudne, przede wszystkim
organizacyjnie zadanie, rejs do Kaliningradu i na Zalew Kuroński. Działania
organizacyjne związane z rejsem były zupełnie odmienne od poprzednio rocznych:
zaproszenia,

wizy, obowiązkowe

ubezpieczenie

zdrowotne,

kwestie

odpraw

granicznych i celnych a zwłaszcza sprawy nawigacyjne spędzały mi, jako
komandorowi rejsu sen z oczu. Ale jak mówi przysłowie „złe dobrego początki”. Rejs
był stał się niezapomniany, bo jako pierwsi w zorganizowanej grupie, rzekami
Pregołą i Dejmą dopłynęliśmy na Zalew Kuroński. Przepiękne miejsca, nieskażona
przyroda, niezmiernie przyjaźni i gościnni ludzie.
Dla podniesienia swoich własnych kwalifikacji oraz powiększeniu stanu ilościowego
kadry programowej KTŻ ZG PTTK, co roku, w różnych regionach Polski,
organizowany jest kurs i zlot Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK. W ciągu
mijającej kadencji kurs i zlot odbył się w Pszczynie, Wdzydzach Kiszewskich,
Otmuchowie koło Nysy i Sandomierzu.
Niezmiernie ważny w działalności KTŻ ZG PTTK jest konkurs o Nagrodę
Przyjaznego Brzegu. W tym roku X jego jubileuszowa edycja, od trzech lat pod
patronatem Ministra Sportu i Turystyki, odbędzie się na Stadionie Narodowym w
Warszawie w dniach 3-6 kwietnia. Konkurs jest coraz bardziej ceniony przez turystów
wodniaków, samorządy terytorialne i przedsiębiorców. Dziś jest już prawie stu
dwudziestu laureatów konkursu, należących do „lobby” na rzecz turystyki wodnej. W
tym roku wyróżnić chcemy Nagrodami Dziesięciolecia tych najbardziej wytrwałych
i aktywnych. Tutaj specjalne podziękowania należą się kol. Mirosławowi Czernemu,
który pomimo swojej choroby jest głównym inspiratorem i dobrym duchem konkursu.
Kończąc ten przydługi wstęp, chciałbym podziękować wszystkim członkom
ustępującej Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK za zaangażowanie i włożony
wkład pracy. Szczególnie dotyczy to „naszego” Wiesia Łagiewskiego, który pomimo
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swojej znacznej niesprawności nadal udziela się w pracach komisji haftując nadal
proporczyki i emblematy żeglarskie PTTK. Również praca kol. Pawła Czudowskiego
w

przygotowaniu

i

realizacji

wystaw

poświęconych

dorobkowi

i

pracy

społecznikowskiej Kol. Wiesława Łagiewskiego i Ryszarda Grzegorzewskiego.
Komisja widząc bardzo pozytywne oddziaływanie i aprobujący oddźwięk takich
wystaw postanowiła rekomendować przyszłej komisji kontynuowanie taki działań.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca kol. Leszka Mulki, który swymi
działaniami na Dolnym Śląsku przybliża turystyczny wymiar żeglarstwa ogromnej
rzeszy turystów wodniaków, a jego współudział w organizacji zlotu w Otmuchowie nie
może pozostać nie zauważony i nie doceniony.
Wszystkim innym nie wymienionym z nazwiska czy funkcji członkom KTŻ ZG PTTK
oraz pasjonatom żeglarstwa, którzy przyczynili się do rozpropagowania idei
swobodnego turystycznego żeglarstwa, składam serdeczne podziękowania, życząc
im urzeczywistnienia własnych żeglarskich planów i dalszego funkcjonowania w
strukturach PTTK.
Delegatom życzę udanych obrad, umiejętności spojrzenia z pokładu własnych lub
klubowych jednostek, na sprawy związane z rekreacyjnym uprawianiem żeglarstwa,
przemyślanych decyzji dotyczących podejmowanych podczas konferencji uchwał
i przyjmowanych wniosków.
Z żeglarskim ahoj
Przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
Wojtek Skóra
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WARSZAWA, 22 lutego 2014 r.
Zał. 1 do uchwały ZG PTTK nr 34/XVIII/2013

Regulamin
KRAJOWEJ KONFERENCJI TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ PTTK
1.Krajowa Konferencja Turystyki Żeglarskiej PTTK zwoływana jest w celu:
przyjęcia sprawozdania ustępującej Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK za lata
2010 – 2013 i ocena jej działalności, ustalenia kierunków działania, uchwalenia
wniosków do realizacji na następną XVIII kadencję, dokonania wyboru nowego
składu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK na lata 2014- 2017.

2. W Krajowej Konferencji uczestniczą:
a) z głosem decydującym:
-delegaci wybrani na zebraniu koła/klubu/ i na Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału
Żeglarskiego w liczbie według następującego klucza:
-jednostki do 50 członków (włącznie) – 1 mandat,
-liczące 51-100 członków (włącznie) – 2 mandaty,
-liczące 101-149 członków – 3 mandaty,
-powyżej 150 członków – 4 mandaty.
b) z głosem doradczym:
- członkowie władz naczelnych PTTK
- członkowie Honorowi PTTK
- członkowie ustępującej Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK (nie będący
delegatami).
- zaproszeni goście,
c) rozdzielnik mandatów opracowano na podstawie :
- danych statystycznych za rok 2012 wg stanu na dzień 31.12.2012 r. - z działalności
organizacyjnoprogramowej Oddziałów PTTK (TKO);
-

Komisja

Turystyki

Żeglarskiej

ZG

PTTK

ma

prawo

przyznać

mandat

kołu/klubowi/oddziałowi żeglarskiemu nie wykazanemu w sprawozdaniach TKO za
2012 r., po wcześniejszym udokumentowaniu przynależności do PTTK.
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3. Koła/kluby/oddziały żeglarskie przekazują do Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG
PTTK – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2014 roku informację o
wyborze delegata zawierającą:
-Imię i nazwisko delegata,
-datę urodzenia,
-numer legitymacji członkowskiej PTTK / numer uprawnień instruktorskich,
-dokładny adres,
-nazwę klubu,
-numer telefonu kontaktowego/lub adres mailowy.
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane (liczy się data stempla
pocztowego).

4.Delegaci biorą udział w Konferencji na koszt jednostki delegującej lub własny.
Krajowa Konferencja Turystyki Żeglarskiej PTTK odbędzie się w Warszawie w sobotę
22 lutego 2014 roku, od godz. 11:30, w siedzibie ZG PTTK ul. Senatorska 11. (I p.).
5.Dokumentem uprawniającym do udziału w Konferencji jest mandat delegata,
wydany w dniu Konferencji przez jej Sekretariat na podstawie legitymacji
członkowskiej PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2014 lub zaproszenie
KTŻ ZG PTTK.

6.Konferencja jest władna podejmować prawomocne uchwały jeśli bierze w niej
udział nie mniej niż 50 % zgłoszonych delegatów.

7.Głosowanie odbywa się w sposób jawny - przez podniesienie mandatu. Jedynie
wybory do Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK są tajne.
8.Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK będzie wybierana w liczbie 7 osób.

9.Kandydatami do Komisji mogą być wyłącznie członkowie PTTK z opłaconą składką
członkowską za rok 2014 - delegaci oraz osoby nie będące delegatami.
10.Kandydatów zgłaszać mogą delegaci, ustępująca Komisja, członkowie władz
naczelnych PTTK.
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11.Kandydatów zgłasza się do Komisji Wyborczej na piśmie - z podaniem
następujących danych:
-imię i nazwisko kandydata,
-numer legitymacji członkowskiej PTTK / numer uprawnień Instruktorskich (po
weryfikacji uprawnień Przodownika TŻ),
-jaką jednostkę organizacyjną reprezentuje,
-uzasadnienie zgłoszenia,
-imię i nazwisko wnioskodawcy,
-oświadczenie zgody kandydata.

12.Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart wyborczych.

13.Wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w ordynacji wyborczej
przyjętej przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 338/XVII/2012 z 30 czerwca 2012 r.

14.Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji,
wiceprzewodniczących oraz sekretarza w głosowaniu tajnym.

15.Skład Komisji zatwierdza Zarząd Główny PTTK.
16.Dokumentami Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej PTTK są: regulamin
i porządek obrad, lista obecności delegatów, protokół komisji Mandatowej,
sprawozdanie ustępującej Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, protokół Komisji:
Wyborczej i Skrutacyjnej, protokół z Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej,
uchwały i wnioski Konferencji, skład osobowy Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG na
XVIII kadencję z podziałem na funkcje.

16.1 Dokumenty z Konferencji winny być dostarczone do ZG PTTK w terminie do 30
dni od jej zakończenia.
17.Niniejszy Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Komisji Turystyki Żeglarskiej
ZG PTTK w dniu 28 września 2013 r. w Sandomierzu.
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18.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy Statutu PTTK oraz Regulaminu wzorcowego komisji, rad i zespołów.

19.Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

projekt

Porządek obrad
Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej PTTK
Warszawa, 22 lutego 2014 roku.
Otwarcie Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej PTTK . Powitanie gości.
Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza obrad.
Przyjęcie regulaminu Konferencji i zatwierdzenie porządku obrad.
Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w XVII kadencji.
Wręczenie wyróżnień, podziękowania, wystąpienia gości.
Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności KTŻ w latach 2010-2013
Przyjęcie sprawozdania ustępującej Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK XVII
kadencji.
Ustalenie listy kandydatów do KTŻ ZG PTTK XVIII kadencji – sprawozdanie Komisji
Wyborczej.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Dyskusja na temat kierunków działania na lata 2014-2017.
Wybory członków KTŻ ZG PTTK.
Dyskusja- ciąg dalszy.
Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.
Przyjęcie uchwał i wniosków Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej PTTK.
Wybór Przewodniczącego Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.
Ukonstytuowanie się KTŻ ZG PTTK Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.
Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego KTŻ ZG PTTK XVIII kadencji.
Zakończenie Konferencji.
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Warszawa 22.11.2013r.

Sprawozdanie Komisji Turystyki Żeglarskiej
Zarządu Głównego PTTK
za kadencje 2009-2012

Rok 2009

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
W 2009 Komisja spotkała się na 5 posiedzeniach plenarnych, realizując w 100%
program przy 90% frekwencji jej członków. Pomiędzy posiedzeniami plenarnymi
odbyły się w Warszawie 2 spotkania prezydium KTŻ w składzie – przewodniczący,
wiceprzewodniczący i sekretarz.
DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA
Komisja

patronowała

i

bezpośrednio

realizowała

następne

przedsięwzięcia

programowe:
-XXVI Kurs i Zlot Przodowników Turystyki Żeglarskiej w Iławie - uczestniczyło 71
przodowników z 15 klubów żeglarskich PTTK. Pięć osób otrzymało uprawnienia
Przodownika Turystyki Żeglarskiej PTTK
-Młodzieżowa Szkoła Turystyki – Obozy Żeglarskie w Pieczyskach, w dwu turnusach
przeszkolono 71 żeglarzy jachtowych.
-45 Długodystansowe Regaty Żeglarskie Toruń – Bydgoszcz, wzięło w nich udział
111 żeglarzy na 42 jachtach.
-XXXI Ogólnopolski Rejs Żeglarski PTTK „Odra 2009”, w którym wzięło udział 58
uczestników na 16 jachtach.
-IV Regaty o puchar KTŻ ZG PTTK na jeziorach Wdzydzkich w których wzięło w nich
udział 131 uczestników na 49 jachtach.
-IX Regaty Pamięci im. Komandora Jerzego Przepierskiego w Pieczyskach
k/Koronowa, uczestniczyło 138 żeglarzy na 52 jachtach.
-XXXVI Regaty jachtów turystycznych o „Puchar Wrzosu” na Zalewie Włocławskim –
przystań „Morka” w Płocku, na 32 jachtach, uczestniczyło 110 żeglarzy.
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-Dni Odry we Wrocławiu – w ramach których odbyły się regaty o puchar KTŻ ZG
PTTK– 38 uczestników na 14 jachtach.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWO PROMOCYJNO – WYDAWNICZA.
W ramach rejsu „ODRA 2009” zorganizowano w 11 portach happening ukazujący
potrzebę budowy przez władze lokalne pomostów pływających i małych przystani.
W ramach konsultacji społecznych wystąpiono do Ministerstwa Sportu i Turystyki w
sprawie projektu Ustawy o Sporcie, w zakresie przepisów dotyczących szkoleń
żeglarskich, bezpieczeństwa i obowiązkowego wyposażenia jachtów – W. Skóra.
Przygotowano regulaminy współzawodnictwa na „Najlepszy Klub Żeglarski PTTK”
i „Żeglarza Roku PTTK” - M. Grzemski.
Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK przyjęła uchwałę w sprawie zmiany
nazewnictwa uprawnień żeglarskiej kadry programowej z Przodownik Turystyki
Żeglarskiej PTTK na Instruktor Turystyki Żeglarskiej PTTK. Potwierdzeniem decyzji
KTŻ ZG PTTK była uchwała podjęta przez ZG PTTK zatwierdzająca zmianę w
nazewnictwie uprawnień.
Wspólnie z CTW przygotowano i przeprowadzono VI edycję konkursu o „Nagrodę
Przyjaznego Brzegu” – M. Czerny, W. Skóra.
Opracowano regulaminy, wzory dzienniczków i odznak krajoznawczych turystyki
wodnej – „Szlak Wisły”, „Szlak Odry”, „Szlak Pętli Wielkopolskiej” w trzech
kategoriach, zatwierdzonych następnie przez ZG PTTK- E. Kozanowski, W. Skóra
Systematycznie prowadzono stronę internetową KTŻ ZG PTTK – M. Czerny.
KTŻ ZG PTTK była współorganizatorem i współprowadzącym majowej konferencję
we Wrocławiu pt. „Problemy gospodarcze, turystyczne wykorzystanie Odrzańskiej
Drogi Wodnej”. Swój referat wygłosił kol. L. Mulka.
W 2009 roku wydano dwa kolejne Biuletyny Informatyczne KTŻ (nr 21,22).
Wzięto udział w dwóch edycjach Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr
i Woda” w Warszawie i Gdyni, gdzie prezentowano produkty turystyki żeglarskiej
(obozy i zloty, rejs „Odra 2009”, inne rejsy i imprezy żeglarskie).
Rok 2009 oraz okres 2010 do czasu wyborów nowej komisji był kontynuacją
działalności XVI kadencji KTŻ ZG PTTK.

Rok 2010

10

19 marca 2010 r. odbyła się XVII Krajowa Narada Aktywu Turystyki Żeglarskiej
PTTK. Wybrano nowe władze, a ZG PTTK (uchwała nr 84/XVII/2010 z 27 marca
2010) zatwierdził wybór w składzie:
1. Wojciech Skóra / Dąbrowa Górnicza/ - przewodniczący,
2. Paweł Czudowski / Gniezno/ - wiceprzewodniczący,
3. Leszek Mulka /Wrocław/ - wiceprzewodniczący
4. Maria Pechańska /Warszawa/ - sekretarz,
5. Henryk Motyka /Pszczyna/ - członek,
6. Mirosław Czerny /Bydgoszcz/ - członek,
7. Maciej Grzemski /Olsztyn/ - członek,
8. Wiesław Łagiewski /Płock/ - członek,
9. Mariusz Sulewski /Bydgoszcz/ - członek
W trakcie Narady zgłoszono szereg wniosków do realizacji przez nowo wybraną
Komisję.
W całym 2010 r. Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK odbyła 4 posiedzenia
plenarne oraz trzy posiedzenia Prezydium Komisji w składzie: przewodniczący,
dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz komisji.
Działalność KTŻ w roku 2010 skupiała się na trzech obszarach:
1. przygotowanie i przeprowadzenie XVII Krajowej Narady Aktywu Turystyki
Żeglarskiej PTTK,
2. realizacja uchwał XVII Krajowej Narady Aktywu TŻ PTTK,
3. realizacja uchwał XVII Walnego Zjazdu PTTK w sprawie Roku Turystyki Wodnej.

Komisja w nowym składzie na swym pierwszym posiedzeniu zatwierdziła zmiany
w logotypie KTŻ i na stronie tytułowej biuletynu KTŻ. Przyjęła priorytety
w działalności KTŻ na 2010 rok i całą kadencję oraz zatwierdziła kalendarz imprez
żeglarskich patronowanych przez KTŻ. Zatwierdzono również projekt uchwały
skierowany do ZG PTTK w sprawie zmiany nazwy żeglarskiej kadry programowej z
Przodownika Turystyki Żeglarskiej PTTK na Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK.
Zatwierdzono zmiany w regulaminie Komisji i przesłano projekt uchwały w tej sprawie
do ZG PTTK.
Omówiono i zaaprobowano wewnętrzny regulamin Komisji dotyczący weryfikacji
żeglarskiej kadry programowej oraz uprawnienia Instruktora Turystyki Żeglarskiej
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PTTK Zaakceptowano kształt, wygląd i zapisy w legitymacji ITŻ PTTK. Zatwierdzono
skład Komisji Weryfikacyjnej Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK
Przyjęto listę imprez żeglarskich, w których uczestniczyli później członkowie KTŻ
oraz zasady i formę promowania obchodów Roku Turystyki Wodnej w PTTK.
Omówiono rolę KTŻ w promowaniu konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, oraz
model propagowania ŻOT.
Członkowie KTŻ brali aktywny udział organizacji I Forum Wodniaków nt.:
„Perspektywy rozwoju turystyki wodnej w Polsce” zorganizowanego 2 grudnia 2010 r.
w Warszawie. I Forum Wodniaków było podsumowaniem Roku Turystyki Wodnej w
PTTK oraz innych inicjatyw i przedsięwzięć związanych z turystyką wodną.
Rok 2010 był rokiem 55-lecia istnienia i działalności KTŻ ZG PTTK. Uroczystość
która odbyła się 11 grudnia w sali konferencyjnej Zarządu Głównego udział wziął
Prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński, zaproszeni goście oraz dzieci –
laureaci ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla najmłodszych „Moje najmilsze
chwile spędzone nad wodą”.
Historię Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK i sylwetki dotychczasowych jej
przewodniczących przedstawił przewodniczący Komisji XVII kadencji kol. Wojciech
Skóra. Pokazał również dokonania Komisji w minionych 55 latach. W trakcie
uroczystości zasłużonym działaczom turystyki żeglarskiej PTTK zostały wręczone
dyplomy, medale, odznaczenia organizacyjne i resortowe oraz upominki.

Resumując 2010 rok:
1. Podjęto decyzję o zmianie dotychczasowej nazwy kadry programowej KTŻ z
Przodownika Turystyki Żeglarskiej PTTK na Instruktora Turystyki Żeglarskiej
PTTK. (zatwierdzono uchwałą ZG PTTK 126/XVII/2010 z dnia 26.06.2010)
2. Opracowano i zatwierdzono regulamin Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK,
(zatwierdzony uchwałą ZG PTTK nr 125/XVII/2010 z dnia 26 czerwca 2010 r)
3 Opracowano i zatwierdzono regulamin Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK
oraz wzór legitymacji Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK (kształt, wygląd
i zapisy).
4. Powołano zespół ds. weryfikacji kadry programowej KTŻ.
5 Opracowano ankietę dla Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK i rozesłano do
dotychczasowych Przodowników Turystyki Żeglarskiej z prośbą o wypełnienie. 6.
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Zebrano wypełnione ankiety i zdjęcia, przygotowano druki nowych legitymacji do
wyprodukowania w formie „karty kredytowej”.
7. Kontynuowano konkurs o współzawodnictwo klubów wodnych i żeglarskich
PTTK oraz konkurs o tytuł „Turysty Żeglarza Roku”.
8. W związku Rokiem Turystyki Wodnej przygotowano ulotkę informacyjną oraz
intensywnie popularyzowano i promowano Żeglarską Odznakę Turystyczną.
9. Kontynuowano wydawanie Biuletynu KTŻ, będącego podstawowym źródłem
informacji o zamierzeniach i dokonaniach Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
oraz klubów i oddziałów żeglarskich PTTK. W 2010 roku wydano 4 numery Biuletynu:
nr 23-specjalny, 24, 25 i 26.

Rok 2011
W 2011 r. Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK odbyła 4 posiedzenia plenarne:
Wydano 2 kolejne biuletyny KTŻ o objętości 27 i 44 stron i nakładzie po 120 egz.
rozesłano do oddziałów i klubów żeglarskich, Instruktorów Turystyki Żeglarskiej
PTTK oraz Centralnej Biblioteki PTTK.

Działalność KTŻ w roku 2011 skupiała się na pięciu głównych obszarach:
1. zakończenie weryfikacji Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK.
2. przygotowanie i realizacja XXXIII Ogólnopolskiego Rodzinnego Rejsu ŻeglarskoMotorowodnego PTTK i PZŻ „Wielka Pętla Wielkopolska 2011”,
3. organizacja XXVIII Zlotu i Kursu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK
„Wdzydze Kiszewskie 2011”.
4. udział w imprezach obchodów Roku Pamięci gen. Mariusza Zaruskiego.
5. monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących żeglarstwa
śródlądowego oraz o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych
Przeanalizowano i podsumowano przebieg weryfikacji żeglarskiej kadry programowej
KTŻ, która dobiegała końca. W 2011 r. zweryfikowano 101 Instruktorów Turystyki
Żeglarskiej PTTK, przygotowano i wydrukowano spersonalizowane legitymacje
instruktorskie w kształcie „karty kredytowej”.
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KTŻ ZG PTTK zatwierdziło listę imprez żeglarskich nad którymi przyjęto patronat
w ramach obchodów „Roku Turystyki Rodzinnej” i wyznaczono odpowiedzialnych za
ich realizację:
-14.05.2011 - Ogólnopolskie otwarcie Sezonu Żeglarskiego PTTK - Jacht Klub PTTK
Pszczyna J. Goczałkowickie, kol. H. Motyka,

-27-29.05.2011 - Dolnośląskie otwarcie Sezonu Wodniackiego i festyn wodniacki
”Viadrus 2011” w Ścinawie Dolnej koło Oławy, kol. L. Mulka,
-26.06-18.07.2011 – XXXIII Ogólnopolski Rodzinny Rejs Żeglarsko-Motorowodny
PTTK i PZŻ „Wielka Pętla Wielkopolska 2011”, kol. W. Skóra,

-1-3.07.2011 - Dni Odry w Szczecinie i zakończenie XVI Flisu Odrzańskiego, kol.
L. Mulka,
-16-18.09.2011 – XII Regaty Pamięci J. Przepierskiego. Jez. Koronowskie, Klub
PTTK „Passat”, kol. M. Sulewski,
-3.09.2011 -XXXVIII Puchar Wrzosu - Płock Oddział Żeglarsko- Motorowodny
„Morka” kol. W. Łagiewski,
-2.10.2011- XVII Turystyczne Regaty Długodystansowe Wrocław – Uraz, OZŻ
Wrocław, kol. L. Mulka.
XXXIII Ogólnopolski Rodzinny Rejs Żeglarsko-Motorowodny PTTK i PZŻ „Wielka
Pętla Wielkopolska 2011”, odbył się w dniach 26.06-18.07.2011 r i wzięło w nim
udział 22 łodzie i 57 uczestników. Głównym celem rejsu było uświadomienie
lokalnym samorządom i stowarzyszeniom wodniackim pilnej potrzeby inwestowania
w wodną infrastrukturę brzegową. Wydaje się, że w wielu przypadkach udało się
przerwać zaklęty krąg niemocy: „nie warto budować, bo nikt nie pływa, a nikt nie
pływa, bo nie ma się gdzie zatrzymać”. Swego rodzaju wyróżnieniem dla uczestników
rejsu był udział w przecięciu wstęg i inauguracji działalności nowych przystani w
Drawsku i Czarnkowie nad Notecią. Rejs również wykazał brak spójnej polityki w
zagospodarowaniu i eksploatacji rzek pomiędzy RZGW, a zamierzeniami władz
samorządowych i prywatnych gestorów przystani.
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W XXVIII Kursie i Zlocie Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK „Wdzydze
Kiszewskie”, udział wzięło 56 osób, a trzech uczestników kursu otrzymało
uprawnienia Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK.
W roku 2011 przypadła 70 rocznica śmierci gen. Mariusza Zaruskiego i rok ten został
ogłoszony przez KTŻ PTTK Rokiem Gen. M. Zaruskiego.
W całym kraju odbyło się wiele imprez związanych z życiem i dokonaniami Mariusza
Zaruskiego, a patronat nad nimi objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski.
Głównym elementem obchodów rocznicowych był rejs pamięci gen. Mariusza
Zaruskiego, który odbył się Dnieprem na trasie Sławutycze – Chersoń w dniach od 5
sierpnia do 25 września 2011 r. Współorganizatorem rejsu była Komisja Turystyki
Żeglarskiej ZG PTTK, a Komandorem rejsu był kol. Wojtek Skóra. W rejsie wzięło
udział 5 polskich jachtów kabinowych, w tym trzy pod banderą PTTK, w części rejsu
uczestniczył też ukraiński jacht „Calypso”.
Ukoronowaniem rejsu były dwudniowe regaty w Chersoniu, o Puchar Generała
Mariusza Zaruskiego z udziałem jachtów polskich i ukraińskich.
Rejs Pamięci gen. Mariusza Zaruskiego został uznany za najlepszy śródlądowy rejs
roku, a jego Komandor otrzymał nagrodę „Błękitnego Spinakera 2011” Polskiego
Związku Żeglarskiego.

Reasumując 2011 rok
1. Zakończono proces weryfikacji kadry programowej KTŻ. Legitymacje Instruktora
Turystyki Żeglarskiej PTTK otrzymało 101 dotychczasowych Przodowników Turystyki
Żeglarskiej PTTK.
2. Kontynuowano konkurs o współzawodnictwo klubów wodnych i żeglarskich PTTK
oraz konkurs o tytuł „Turysty Żeglarza Roku”.
3. Kontynuowano działania popularyzujące Żeglarską Odznakę Turystyczną ŻOT.
4. Kontynuowano wydawanie Biuletynu KTŻ, będącego podstawowym źródłem
informacji o zamierzeniach i dokonaniach Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
oraz klubów i oddziałów żeglarskich PTTK. W 2011 roku wydano 2 numery: 27 i 28.
5. Unowocześniono stronę internetową Komisji – www.ktz.pttk.pl.
6. Przedstawiciele KTŻ brali udział w następujących imprezach:
- Targi Wiatr i Woda w Warszawie (4-6 marca).
- Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2011 w Warszawie (1-3 kwietnia),
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- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Wrocław 2011” (8 -10 kwietnia),
- Dni Odry w Szczecinie i zakończenie XVI Flisu Odrzańskiego (1-2 lipca),
- Seminarium z okazji 50-lecia Administracji Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu na
którym kol. Leszek Mulka wygłosił prelekcję „Turystyka wodna na Odrze – wyzwanie
dla instytucji i wodniaków” (19 sierpnia),
- Konferencja WATERFRONT FORUM Szczecin 2011, na której kol. Leszek Mulka
wygłosił prelekcję „Czy polskie brzegi są przyjazne? Szanse, wyzwania, koszty” (2930 września),
- Targi Żeglarstwa i Sporów Wodnych „Boatshow Poznań 2011” 16-18 listopada na
których odbyła się konferencja „Boatshow Forum Poznań 2011”, gdzie kol. Wojtek
Skóra wygłosił referat „Polska nad wodą – od przyjaznych brzegów
do rozwoju produktów turystycznych”,
- Konferencja „Rozwój powiązań kooperacyjnych nauka, przemysł, samorząd –
Kanał Odra - Dunaj - Łaba – szansa czy konieczność” w Kędzierzynie-Koźlu (18
listopada), gdzie kol. L. Mulka brała udział w opracowaniu stanowiska konferencji w
sprawie rozwoju żeglugi i turystyki wodnej w Polsce.
Rok 2012
W 2012 r. Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK odbyła 3 posiedzenia plenarne
oraz

jedno

posiedzenie

prezydium

komisji

w

składzie:

przewodniczący,

wiceprzewodniczący i sekretarz. W 2012 r. wydano dwa numery Biuletynu
Informacyjnego KTŻ – nr 29 i 30.
Działalność KTŻ w roku 2012 skupiała się głównie na czterech tematach:
1. udział w ważnych krajowych imprezach żeglarskich i turystycznych,
2. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących uprawiania turystyki
i żeglarstwa.
3. organizacja XXXIV Ogólnopolskiego Rejsu Żeglarsko-Motorowodnego PTTK
„Jezioro Müritz 2012” w Niemczech”,
4. organizacja XXIX Zlotu i Kursu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK
„Otmuchów 2012”.
Ogólnopolskie działania Komisji Turystyki Żeglarskiej
-Dolnośląskie otwarcie sezonu żeglarskiego 2012 na Odrze we Wrocławiu- 28
kwietnia, kol. Leszek Mulka.
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-Na zaproszenie władz miejskich Dąbrowy Górniczej w dniu 1 maja 2012 roku,
Prezes ZG PTTK kol. Lech Drożdżyński, Sekretarz Generalny ZG PTTK kol. Roman
Bargieł oraz Przewodniczący KTŻ ZG PTT kol. Wojtek Skóra wzięli udział
w ogólnopolskiej inauguracji sezonu żeglarskiego w PTTK oraz otwarciu Centrum
Sportów Letnich Wodnych „Pogoria III”.
-Dolnośląskie otwarcie sezonu motorowodnego i festyn wodniacki „Piana Bosmana”
nad Odrą w Ścinawie Polskiej koło Oławy 26-27 maja, kol. L. Mulka.
-XXXIV Ogólnopolski Rejs Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Jezioro Müritz 2012”, 30
czerwca - 22 lipca, kol. Wojtek Skóra.
-Powitanie flotylli XVII Flisu Odrzańskiego oraz Dni Rzeki Odry w Szczecinie 1-2
lipca, kol. L. Mulka.
-XLII Regaty o Puchar Wrzosu na Zalewie Włocławskim, 1 września, kol. A. Jodełka.
-XIII Regaty Pamięci im.

Komandora

Jerzego Przepierskiego na

Zalewie

Koronowskim 22-23 września, kol. M. Sulewski.
-XXIX Zlot i Kurs Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK „Otmuchów 2012”, 27 - 30
września. W imprezie wzięło udział 49 osób z całej Polski. Podczas zlotu miało
miejsce otwarcie wystawy poświęconej działalności społecznikowskiej Kol. Wiesława
Łagiewskiego, 6 plansz ze zdjęciami z rejsów i zlotów, pokazujących wyhaftowane
sztandary, proporczyki i emblematy komisyjne, banderki i inne perełki ręcznego
haftu. Wystawa cieszyła się autentycznym zainteresowanie i Komisja uznała, że taki
sposób docenienia i pokazania pracy członków społeczności żeglarskiej PTTK
będzie w przyszłych latach kontynuowana. Ogrom pracy w przygotowanie wystawy
włożył Kol. Paweł Czudowski i to jemu należą się największe podziękowania.
Również w tym miejscu należą się podziękowania dla kol. L. Mulki za włożoną pracę
w przygotowanie zlotu.
- XVIII Turystyczne Regaty Długodystansowe na Odrze na trasie Wrocław – Uraz, 67 października, kol. L. Mulka.

KTŻ ZG PTTK w 2012 roku było autorem 3 opinii w ministerialnych w konsultacjach
społecznych na temat:
-projekt ustawy Prawo Wodne,
-projekt założeń rozporządzenia MSiT z września 2012 w sprawie uprawiania
turystyki wodnej,
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-projekt rozporządzenia MSiT z grudnia 2012 w sprawie uprawiania turystyki wodnej,
gdzie na zaproszenie Departamentu Prawnego MSiT w bezpośrednich konsultacjach
udział wziął Przewodniczący KTŻ ZG PTTK kol. Wojtek Skóra.
KTŻ ZG PTTK razem z CTW PTTK poprzez ZG PTTK wystąpiło do Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z pismem o podjęcie prac mających
na celu podpisanie z Republiką Ukrainy umowy służącej rozwojowi współpracy w
transporcie i turystyce wodnej, na zasadach równości praw, odpłatności oraz
wzajemnych korzyści i swobody żeglugi. Prace związane ze zmianą regulacji
prawnych są toku uzgodnień resortowych i międzynarodowych.
Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w 2012 roku, przy ograniczonych własnych
środkach

finansowych,

przyjęła

patronat

honorowy

nad

następującymi

ogólnopolskimi imprezami żeglarskimi:
- XIII Regaty Pamięci, Bydgoszcz
- Regaty o Puchar Prezydenta Dąbrowy Górniczej, Dabrowa Górnicza
- XLII Regaty o Puchar Wrzosu, Płock
- XXXIV Ogólnopolski Rejs Żeglarsko Motorowodny „Jez. Müritz 2013”.
XXXIV Ogólnopolski Rejs Żeglarsko-Motorowodny PTTK na wody jeziora Müritz
i kanały Berlina przebiegał na trasie: Kostrzyn – Waren – Poczdam – Berlin –
Kostrzyn, w dniach 30 czerwca - 22 lipca 2012 r. Brało w nim udział 13 jachtów i 39
uczestników z całej Polski (ilość jachtów i uczestników ograniczona niewielką ilością
miejsc do cumowania dla gości, w przystaniach na trasie rejsu).

W dniu 30 października Kol. Wojtek Skóra uczestniczył w uroczystym podniesieniu
bandery na żaglowcu STS Mariusz Zaruski. Ta wspaniała uroczystość, przy udziale
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbyła się na terenie Stoczni
Remontowej w Gdańsku, później żaglowiec dumnie niosąc na rufie banderę RP,
popłynął Motławą do centrum miasta i zacumował obok Gdańskiego Żurawia.
Udział w targach turystycznych:
-Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku i Targi Sportów
Wodnych i Sprzętu Pływającego BOAT EXPO, Sosnowiec: 17-19 lutego 2012;
-Targi Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” Warszawa: 1- 4 marca 2012.
-Międzynarodowe

Targi

Turystyki,

Sprzętu

Turystycznego,

Żeglarskiego

i Sportowego „GLOB 2012”, Katowice: 30 marca - 1 kwietnia 2012;
-Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2012, Warszawa: 20-22 kwietnia 2012;
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-Targi Sportów Wodnych i Rekreacji na Wodzie „Wiatr i Woda”, Gdynia: 2-5 sierpnia
2012;
-Targi Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej „Water Ways Expo 2012”,
Wrocław: 19 -21 września 2012;
-Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow, Poznań: 16-18 listopada 2012.

Rok 2012 to również 50 rocznica bardzo bogatej w wydarzenia społecznej
działalności Kol. Leszka Mulki w strukturach PTTK, gratulujemy i dziękujemy.
ROK 2013
W 2013 r. Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK odbyła 3 posiedzenia plenarne
oraz

dwa

posiedzenie

prezydium

komisji

w

składzie:

przewodniczący,

wiceprzewodniczący i sekretarz.
Działalność KTŻ w roku 2013 skupiała się głównie na czterech tematach:
1. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących uprawiania turystyki
i żeglarstwa.
2. udział w ważnych krajowych imprezach żeglarskich i turystycznych
3. organizacja XXXV Międzygranicznego Rejsu Żeglarskiego PTTK „Kaliningrad
2013 – zalew, który łączy” który odbył się na terenie Polski i obwodu
kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, na trasie: Elbląg, Kaliningrad, Gwardijsk,
Polesk, Rybaczij na Zalewie Kurońskim, Polesk, Kaliningrad, Elbląg. Brało w nim
udział 15 jachtów i 36 uczestników z całej Polski (ilość jachtów i uczestników
ograniczona była niewielką ilością miejsc do cumowania na trasie rejsu).
4. organizacja XXX Zlotu i Kursu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK
„Sandomierz 2013”.
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 lutego - 3 marca
2013.
-Międzynarodowe

Targi

Turystyki,

Sprzętu

Turystycznego,

Żeglarskiego

i Sportowego „GLOB 2013”, Katowice: 22-24 marca 2013;
-Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2013, Warszawa: 4-6 kwietnia 2013;
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-Targi Sportów Wodnych i Rekreacji na Wodzie „Wiatr i Woda”, Gdynia: 15-18
sierpnia 2013;
-Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow, Łódź 15-17 listopada 2013.
Ogólnopolskie działania Komisji Turystyki Żeglarskiej
-25.03.2013 r. - budynek ZG PTTK w Warszawie na ul. Senatorskiej 11, otwarcie
wystawy połączonej z wernisażem, poświęconej działalności społecznej Kol.
Wiesława Łagiewskiego. W uroczystości udział wzięli Wiesiu Łagiewski z małżonką
i córką, Prezes ZG PTTK Kol. Lech Drożdżyński, Sekretarz Generalny ZG PTTK Kol.
Roman Bargieł, Skarbnik ZG PTTK Kol. Jerzy Kapłon, członkowie Zarządu
Głównego, koleżanki i koledzy z Biura Zarządu Głównego oraz liczne grono
przyjaciół żeglarzy. Wystawa składała się z 9 specjalnie przygotowanych plansz ze
zdjęciami i wieloma już historycznymi dokumentami, w gablotach zaś umieszczone
były ręcznie haftowane emblematy komisyjne, proporce i banderki.
-Obchody 50 lecie działalności Klubu Żeglarskiego „Morka” w Płocku-18.05.2013r,
Prezes Oddziału PTTK kol. A. Jodełka.
-Dolnośląskie otwarcie sezonu motorowodnego i III Festiwal Wodniacki „Piana
Bosmana” w Ścinawie Polskiej koło Oławy- 25-26 maja, kol. L. Mulka.
-XXXV Międzygraniczny Rejs Żeglarski PTTK „Kaliningrad 2013-zalew, który łączy”29 czerwca - 21 lipca, Komandor Kol. Wojtek Skóra.
-XLIII Regaty o Puchar Wrzosu na Zalewie Włocławskim -31 sierpnia, Płock, kol. A.
Jodełka .
-Otwarcie wystawy fotograficznej „Pętla Toruńska zapisana w pikselach”- 9 września,
siedziba Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie, kol. W. Skóra
-IV Memoriał im. Elizy i Grzegorza Rakowskich 21.09.2013r, Płock.
-XIV Regaty Pamięci im. Komandora Jerzego Przepierskiego na Zalewie
Koronowskim -21 września, kol. M. Sulewski..
-XXX Zlot i Kurs Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK „Sandomierz 2013” -26 - 29
września. W imprezie wzięło udział 48 osób z całej Polski. Podczas zlotu otwarto
drugą już wystawę poświęconą działalności na rzecz społeczności wodniaków PTTK
tym razem dotyczącej Kol. Ryszarda Grzegorzewskiego. Cztery kolorowe plansze ze
zdjęciami z rejsów i zlotów, pokazujących wykonane z nierdzewki kotwice i saperki,
a także opisy nalewek, ciemnego chleba, słoninki i smalczyku będącego zawsze
wielkim przysmakiem podczas każdego rejsu, Było widać ogromną radość
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i wzruszenie na twarzy Ryszarda, kiedy gratulowaliśmy mu osiągnięć i składając
najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności.

W

ciągu

minionej

kadencji

znacznie

zintensyfikowała

się

współpraca

z

Departamentem Turystyki MSiT, ma to także tak konkretne efekty, jak wydanie
poradnika Wojciecha Skóry „Inwestycje turystyczne nad wodą”, dofinansowanie II
Sejmiku Turystyki Wodnej, modernizacja witryny www.polskieszlakiwodne.pl itd.
Kol. M. Czerny, L. Mulka i W. Skóra uczestniczyli w pracach nad zamówionym przez
MSiT raportem „Stan i perspektywy turystyki wodnej”, którego M. Czerny był
inicjatorem.
Z ramienia CTW PTTK i KTŻ PTTK kol. Czerny jest współorganizatorem i autorem
wystąpień na corocznych, międzynarodowych konferencjach na temat rewitalizacji
dróg wodnych, organizowanych przez uniwersytet w Bydgoszczy, firmowanych także
przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i CTW PTTK. Był też
autorem głównego wystąpienia (wprowadzenia) do części obrad poświęconej
turystyce wodnej na I Sejmiku Żeglugi śródlądowej w lipcu 2013 w Elblągu.
Realizacja uchwał i wniosków z XVII Krajowej Narady Aktywu Turystyki
Żeglarskiej.

Podsumowując realizację uchwał i wniosków zgłoszonych i zatwierdzonych podczas
XVII Krajowej Narady Aktywu Turystyki Żeglarskiej z dnia 20 marca 2010 r. należy
stwierdzić:
- uchwała dotycząca przyjęcia pod opiekę KTŻ ZG PTTK kluby motorowodne
zrzeszone w strukturach PTTK nie została zrealizowana z powodu braku
zainteresowania Klubu Motorowodnego Morka z Płocka i Klubu Turystyki
Motorowodnej WKW z Warszawy. Wysłano pisma z propozycją reprezentowania
przez KTŻ ZG PTTK w/w klubów przez ZG PTTK, brak odpowiedzi.

-wniosek nr 1, dotyczący zmiany nazwy kadry programowej komisji z Przodownika na
Instruktora Turystyki Żeglarskiej – zrealizowany.
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-wniosek nr 2, dotyczący weryfikacji kadry programowej komisji – zrealizowano.
Dodatkowo opracowano projekt graficzny nowej legitymacji Instruktora Turystyki
Żeglarskiej i wręczano nowe legitymacje wszystkim zweryfikowanym instruktorom.
-wniosek nr 3, dotyczący promowania Żeglarskiej Odznaki Turystycznej – w stałej
promocji na stronie internetowej www.ktz.pttk.pl, a w formie kolorowej ulotki podczas
imprez wodnych i targów żeglarskich.

-wniosek nr 4, dotyczący promocji Polskich Szlaków Wodnych – ciągła promocja na
stronie internetowej www.polskieszlakiwodne.pl/www.ctw.pttk.pl oraz podczas targów
i imprez wodnych. Ustanowiono regulaminy odznak dwóch nowych szlaków: Szlak
Pętli Toruńskiej i Szlak Pętli Żuław, oraz opracowano projekt i wydrukowano plakaty
promujące nowe Szlaki Wodne.
-wniosek nr 5, dotyczący ustanowienia „Turystycznej książeczki żeglarskiej” – nie
zrealizowano w powodu istotnych zmian ustawowych dotyczących szkoleń
żeglarskich.
-wniosek nr 6, dotyczący programu szkoleń na turystyczny śródlądowy stopień
żeglarski – nie zrealizowano z powodu istotnych zmian ustawowych dotyczących
szkoleń żeglarskich.

-wniosek nr 7, dotyczący zacieśnienia współpracy z odpowiednimi komórkami
ministerstw i parlamentu –zrealizowano uczestnicząc w różnych gremiach podczas
społecznych konsultacji.

-wniosek nr 8, dotyczący powołania przy KTŻ zespołu zajmującego się pomocą w
pozyskiwaniu dofinansowań- zrealizowano pośrednio, nie powołano zespołu z
powodu złożoności materii wniosków o finansowanie przedsięwzięć, ale złożono dwa
wnioski w konkursie ofert (w 2011 i 2013 r – w trakcie rozpatrywania) do Ministeria
Sportu i Turystyki, z tego pierwszy „Turystyka nad Przyjaznymi Brzegami” uzyskał
akceptację i dofinansowanie w kwocie 53700 zł.
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Działalność programowa oraz relacje z organizowanych i patronowanych przez KTŻ
imprez żeglarskich i turystycznych są podawane na stronie internetowej Komisji www.ktz.pttk.pl.

Co roku KTŻ PTTK uczestniczył w organizacji konkursu o Nagrodę Przyjaznego
Brzegu, którego trwa obecnie jubileuszowa, X edycja.
Ważnym faktem jest objęcie nad konkursem patronatu przez MSiT, MTBiGM, POT
i KZGW oraz powołanie jego Komitetu Honorowego, co ułatwia także bezpośrednie
kontakty w innych sprawach ważnych dla naszego środowiska z przedstawicielami
patronów.
W minionej kadencji Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK laureatami zostali między
innymi: Sp. Z o.o. Mazury (VII edycja za rok 2010), Port PTTK w Wilkasach - Grand
Prix (VIII/2011), Wojtek Skóra za Rejs Pamięci Generała Mariusza Zaruskiego
Dnieprem i w tym samym sezonie za Ogólnopolski Rejs Żeglarsko-Motorowodny
PTTK Wielką Pętlą Wielkopolską (VIII/2011) oraz Pomorski Wojskowy Oddział PTTK
w Wałczu (VIII/2011)
Wcześniej w gronie laureatów był między innymi, już w pierwszej edycji Klub
Turystyki Żeglarskiej „Tramp” z Dąbrowy Górniczej (2004 rok), w tym samym roku
Józef Rusiecki (kajakarz) i Dolnośląski Komitet Organizacyjny Powitania UE Na
Polskich Wodach, którego liderem był Leszek Mulka. W II edycji (2005) klub
kajakarzy PTTK z Raciborza. W IV (2007) Wojciech Kuczkowski, w V (2008) Klub
Turystów Wodnych w Chełmnie i Zbigniew Galiński za realizację stanicy kajakowej
PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.
Niezależnie od nagród dla klubów i osób z PTTK, sam konkurs stał się cenioną
marką, reklamującą PTTK.

Szczególne podziękowania w tym miejscu należą się kol. M. Czernemu, który od
początku istnienia konkursu jest sekretarzem jury i pomimo swojej choroby bardzo
sumiennie i skrupulatnie przygotowuje zgłaszane nominacje pod obrady jury.

Na specjalne wyróżnienie zasługuje również działalność kol. Pawła Czudowskiego,
Leszka Mulki oraz Wiesława Łagiewskiego. Ten ostatni pomimo swoich 84 lat i swej
choroby, dalej czynnie bierze udział w działalności Komisji, przede wszystkim przez
wykonywanie haftowanych emblematów, bander i proporczyków.
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Czteroletnia działalność Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK udowodniła, że
podążając za potrzebami środowiska turystów żeglarzy z pod znaku PTTK, na
bieżąco wypełniane są 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.
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
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Program rejsu „Poznajemy Pętlę Żuławska i Zalew Wiślany 2014”
- sobota 07.06.2014; Elbląg-uroczyste rozpoczęcie rejsu, udział władz miejscowych,
innych partnerów rejsu, impreza integracyjna z elbląskimi żeglarzami i rozpoczęcie
sezonu żeglarskiego,
-niedziela 08.06.14;

zwiedzanie Elbląga z przewodnikiem,

-poniedziałek 09.06; start do rejsu-Kanał Jagielloński, rzeka Nogat, Malbork,
-wtorek 10.06;

Malbork- zwiedzanie zamku, inscenizacja Światło i Dźwięk,

-środa 11.06;

Malbork-Biała Góra –Gniew (postój na Wierzycy),

-czwartek 12.06;

Gniew-zwiedzanie zamku,

-piątek 13.06;

Gniew-Tczew, zwiedzanie miasta i Muzeum Morskiego (jacht

Opty),
-sobota 14.06;

Tczew- Rybina (otwarcie nowej przystani)

-niedziela 15.06;

Rybina – spotkania integracyjne,

-poniedziałek 17.06; Rybina- Wisła Królewiecka- Kąty (lub Szkarpawa- Kąty
-wtorek 18.06;

Kąty Rybackie- Krynica Morska,

-środa, czwartek;

pobyt w Krynicy Morskiej; opalanie, imprezy integracyjne,

19 -20.06;

spotkania,

-piątek 20.06;

Krynica Morska- Piaski,

-sobota 21.06;

Piaski- Nowa Pasłęka (Dom Rybaka- neptunalia dla neofitów),

-niedziela 22.06;

Nowa Pasłęka- zwiedzanie Braniewa,

-poniedziałek 23.06; Nowa Pasłęka- Frombork: dzień bosmański,
-wtorek 24.06;

Frombork- zwiedzanie miasta i Muzeum Kopernika,

-środa 25.06;

Frombork- Tolkmicko (zwiedzanie, Kadyny),

-czwartek 26.06;

Tolkmicko- Suchacz, bal piżamowców,

-piątek 27.06;

Suchacz- Elbląg (pożegnalne ognisko),

-sobota 28.06;

Elbląg- oficjalne zakończenie rejsu,

-niedziela 29.06;

slipowanie łodzi, wyjazd do portów macierzystych.

Podczas całego rejsu, w zależności od pogody i możliwości technicznych przewiduję
spotkania z władzami lokalnymi, stowarzyszeniami i klubami żeglarskimi. Odbędzie
się kilka imprez integracyjnych uczestników rejsu z gośćmi.
Zapraszam na rejs.
Pozdrawiając żeglarsko- Komandor rejsu
Wojtek Skóra
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Wstępny harmonogram XXXI Kursu i Zlotu Instruktorów turystyki
Żeglarskiej PTTK „Serpelice 2014”

-zlot odbędzie się w terminie 2-5.10.2014 w Serpelicach nad Bugiem, w Ośrodku
Wypoczynkowym

Urocza.

Zakwaterowanie

w

komfortowych

domkach

kampingowych, w pokojach dwuosobowych. Wyżywienie na miejscu.
W czasie zlotu odwiedzimy Siemiatycze, z przepięknymi obiektami sakralnymi
prawosławia i religii katolickiej, Drohiczyn z ruinami zamku, Grabarkę- prawosławną
Częstochowę.

Pojedziemy

do

Janowa

Podlaskiego

zobaczyć

jedną

z

najsławniejszych stadnin koni arabskich, będziemy pływać bocznokołowcem po
Bugu, chętni będą mogli skorzystać z kajaków.
A przede wszystkim będziemy razem, szkoląc się i podnosząc własne kwalifikacje,
jak zawsze główny nacisk kładąc na bezpieczeństwo podczas żeglugi, będziemy
wspominać zakończony sezon żeglarski, smuć plany na przyszłe rejsy. Mam
nadzieję, że jak co roku odliczymy się w komplecie, a pogoda nie spłata nam figla.
Żeglarsko zapraszając i już dzisiaj życząc niezapomnianego pobytu
Wojtek Skóra
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