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XV Sejmik Przodowników 
Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK

Minął kolejny rok końskiej turystycznej przygody. Był taki jak 
wiele innych – dla jednych piękny i okraszony wieloma rajdami 
i wypadami, dla innych bardziej liczyła się praca czy nauka a jaz-
dy konnej było niewiele. Chcę poruszyć parę spraw ważnych dla 
naszego grona o których w ciągu tego roku było głośno. 

Nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia „Beskid Zielony” wykonali 
gigantyczną pracę: opracowali i wyznakowali w terenie kilkaset 

kilometrów szlaków jeździeckich. Składamy gratulacje Koledze Robertowi Łętowskiemu 
z Gorlic za ogrom pracy i szczęśliwy fi nał. 

Na Szlaku Transjurajskim udało nam się również powiększyć swój stan posiadania 
o jeden całkiem nowy odcinek z Nielepic do Olszanicy pod Krakowem. Dziękuję Kasi 
Smółce za całą pracę z tym związaną.

Jesteśmy na początku drogi – również w Sudetach, aby wydłużyć szlak z Karpacza 
w stronę Gór Izerskich i Bystrzycy. Może 3 może 4 odcinki. Stara się o to nasz Kolega 
Jerzy Pokój. Prace te będzie prowadził Oddział PTTK w Jeleniej Górze, a współpraco-
wać będą m.in. Stefan Kobak, Ewa Dębska, Natalia i Jędrzej Wasiak-Poniatowscy.

Po okresie małej stagnacji odżył na nowo ruch wokół szlaku świętokrzyskiego. 
Odbywają się i będą odbywać jeździeckie imprezy turystyczne, a na lidera w regionie 
wyrósł nam Kolega Andrzej Wojciechowski z Kielc. Mocno trzymamy kciuki.

W Bieszczadach i wokół nich wciąż dzieje się wiele, wiele dobrego. Nasze ośrodki 
afi liowane w tym regionie pracują wzorowo, a regionalni liderzy nadają ton i są ozdobą 
imprez i uroczystości. Krzeszewski, Rymarowicz, Mos, Chrapkiewicz, Szymala, Myśliń-
ski, Rusin, Kwiatkowski to dziś niekwestionowane marki w turystyce jeździeckiej.

Mamy już XX-letnią tradycję. Wyraża się ona na wiele różnych sposobów. Jednym 
z nich są HUBERTUSY – prawdziwe święto koniarzy organizowane dla swojego grona 
i przyjaciół. Na naszych Hubertusach jest coraz więcej gości. Przyjeżdżają miejscowe 
władze, gospodarze miast, powiatów i województw. To wspaniała tradycja, jednocześnie 
sposób pokazania siebie, swoich stajni i umiejętności organizacyjnych. Kto jeszcze nie 
próbował organizacji – namawiamy do spróbowania. Chętnie jako Komisja obejmiemy 
HONOROWY PATRONAT.

Na koniec kilka uwag o bezpieczeństwie w trakcie imprez. Przypominamy o koniecz-
ności opłacania składek członkowskich PTTK. Uprawnienia przodownickie bez opła-
conej składki są nieważne!!! Bardzo proszę o tym pamiętać. Dodatkowo o ubezpie-
czeniach proszę poczytać na stronie głównej naszego Towarzystwa www.pttk.pl. Życzę 
udanego sezonu i zapraszam do kontaktu z członkami Komisji GTJ ZG PTTK.

(Witold Rosa – Przewodniczący Komisji GTJ ZG PTTK)

Współpraca 
ze Stowarzyszeniem BESKID ZIELONY

Od dwóch lat współpracujemy z Beski-
dem Zielonym. Stowarzyszenie działa w 
Beskidzie Niskim tworząc „nową jakość” w 
promocji swojego regionu. W ciągu ostat-
niego roku wydarzyło się bardzo dużo 
– a najważniejsze dla nas – powstało około 
700 kilometrów tras konnych! Dołączyło do 
naszych ośrodków afi liowanych i współpra-
cujących kilka nowych wspaniałych w któ-
rych turyści konni mogą się zatrzymać na 
szlakach beskidzkich wędrówek. Gratulu-
jemy niewątpliwego sukcesu. Podziwiamy 
za upór i poświęcenie. A wszystkich którzy 
chcą wędrować po Beskidzie Niskim zapra-
szamy do odszukania więcej informacji na 
www.beskidzielony.pl (WR)

Dobre inicjatywy
Z inicjatywy Lucyny Bobuli został zor-

ganizowany obóz jeździecki dla dzieci 
z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabo-
widzących z Krakowa. Dzieciaki przyjęli 
w swoim Ośrodku Afi liowanym „Wzgórze 
Koni” w Rychłowicach k/Wielunia Państwo 
Chabinowscy z rodzinką. Więcej informacji 
o obozie na następnych stronach. (WR)

Odznaczenie Medalem KEN
Marek i Lucyna zostali odznaczeni przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARO-
DOWEJ. Wręczenia odznaczenia dokonał 
18 grudnia 2010 r. w imieniu ministra Pre-
zes ZG PTTK podczas obchodów 60-lecia 
PTTK Gratulujemy wyróżnienia! (WR)

*Medal Komisji Edukacji Narodowej – pol-
skie odznaczenie resortowe nadawane za 
szczególne zasługi dla oświaty i wychowa-
nia przez Ministra Edukacji Narodowej.

Odznaczenia dla kadry GTJ PTTK:
Zasłużony w pracy z młodzieżą:

• srebrna: Natalia Chabinowska, Roman Chabinowski
Dyplom PTTK:

• Rafał Osiecki, Stanisław Paszkiel, Andrzej Wojciechowski
Medal za pomoc i współpracę: 

• Antoni Zieliński, Jan Kupczak
Dyplom Komisji:

• Jacek Krawiec, Antoni i Grażyna Zielińscy, Katarzyna Smółka, Aneta Wiktorowska, 
Ewa Dębska

Złota Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej:*
• Waldemar Kida, Karol Molęda, Kasia Smółka, Robert Smółka, Leopold Wołoszyn

* Rejestr wszystkich zdobywców Złotej Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej dostępny na www.gtj.pttk.pl

Rok 2013 ROKIEM TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ w PTTK
Wraz z Komisją Nizinną Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK 

wystąpiliśmy do Zarządu Głównego PTTK o ustanowienie 
roku 2013 Rokiem Turystyki Jeździeckiej.

Niebawem powołamy Komitet Organizacyjny. 
Wszelkie pomysły i propozycje prosimy zgłaszać 

do kolegi Janka Wilanowskiego mailem, telefonicznie, osobiście.



Obóz jeździecki w Rychłowicach koło Wielunia w Ośrodku „Wzgórze Koni” 
w dniach od 24 czerwca do 7 lipca 2010 r.

Obóz Jeździecki zorganizowano dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Ośrodka przy ul. Tynieckiej w Krakowie oraz dla Dzieci 
z Domu Dziecka z ul. Piekarskiej w Krakowie).

Głównym pomysłodawcą, organizatorem i w końcu realizatorem powyższego obozu był nasz kolega przodownik Romek Chabinowski 
wraz z całą swoją rodziną. Na obóz przyjechało dwudzieścioro uczestników oraz dwoje opiekunów.

Do pomocy w prowadzeniu zajęć (poza rodziną Romka) stawili się jak zawsze nasi koledzy przodownicy, jak również jeźdzcy, którzy 
na co dzień jeżdżą w stajni „Wzgórze Koni”.

Fenomenem organizowanego przez Romka obozu był fakt, że poza planowanymi zajęciami, codziennie zaskakiwały nas przyjemne 
niespodzianki ze strony okolicznych mieszkańców, którzy aby uprzyjemnić czas dzieciakom, nie szczędząc czasu, zaangażowania i włas-
nych środków, bezinteresownie pomagali i wspierali nasze poczynania. Jako przykład można podać przyjazd starszych państwa z dwo-
ma kartonami słodyczy, którymi obdarowywali dzieci i towarzyszyli nam już do wieczora. Kolejną niespodzianką było pojawienie się góry 
swieżego piasku, z którego obozowicze stworzyli wspaniałe zamki i warownie. W trakcie zwiedzania zabytkowego Dworu Drewnianiego 
w Ożarowie specjalnie dla nas zamknięto muzeum, aby dzieci niewidome mogły spokojnie zobaczyć – tak zobaczyć eksponaty rękami! 
Przykładów można by podać jeszcze wiele, ale nie pozwala na to objętość naszego informatora. Resztę opowiemy jak się spotkamy. (JW)

Przedłużenie Szlaku Transjurajskiego o nowy odcinek
Staraniem naszej koleżanki – Katarzyny Smółki z OGTJ Rancho Geronimo w Rodakach został przedłużony Transjurajski Szlak Kon-

ny o całkowicie nowy odcinek Nielepice–Olszanica pod Krakowem. Odcinek szlaku to 4–5 godzin pięknej trasy po dolinkach jurajskich. 
Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej Tabun Kraków, Olszanica, ul. Ireny Kosmowskiej 12, tel. 12 623 82 37, 12 623 80 62, adres 
e-mail: biuro@tabun.com.pl. Ośrodek posiada miejsca noclegowe w pięknie odremontowanym starym forcie i dobre miejsca dla noclegu 
koni. Ogromnie cieszymy się z nowego ośrodka i współpracy z nową grupą koniarzy. Rajd otwierający Szlak odbył się w dniach 2 i 3 
października 2010 r. Brało w nim udział około 20 koni i jeźdzców. Rajd prowadziła oczywiście Kasia. Kilka foto-migawek powyżej. (WR)

Szczególne podziękowanie za organizację V CENTRALNEGO OGNISKA PAPIESKIEGO PTTK 2010, 
które odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym „PODSKALNY” w Tomaszowicach koło Krakowa 
składamy gospodarzom – Ilonie i Antoniemu Zielińskim.



Licencja 
turystycznego konia górskiego

ARKUSZ EGZAMINACYJNY DO LICENCJI KONIA TURYSTYCZNEGO 

O rodek Je dziecki  w Nr paszportu 

Ko   Wła ciciel  ___ ___ ___ ___ ___ 

TEST WETERYNARYJNY OCENA 1 – 10 pkt.  
1. Ogólny stan zdrowia 
2. Budowa ciała, stan kopyt, uz bienia  
3. Ruch we wszystkich chodach 

OCENA CHARAKTERU I STAN PSYCHICZNY KONIA OCENA 1 – 5 pkt. 
1. Zachowanie w stajni i na wybiegu  
2. Zachowanie przy zakładaniu kantara i prowadzeniu  
3. Zachowanie w trakcie prowadzenia na lince  (obie strony: prawo, lewo)  
4. Reakcja na komend  stój   
5. Zachowanie przy uwi zie 
6. Zachowanie podczas czyszczenia konia  
7. Zachowanie podczas czyszczenia kopyt  
8. Zachowanie w trakcie załadunku i rozładunku  

PODSTAWOWY TEST  JE DZIECKI OCENA 1 – 5 pkt. 
1. Kiełznanie i siodłanie 
2. Wsiadanie i zsiadanie z konia 
3. Ruszenie do st pa i kłusa ze stój; zatrzymanie z w/w chodów do stój; 
po zatrzymaniu pozostanie w miejscu 
4. Wykonywanie polece  skr tu w prawo i w lewo  
5. Płynne cofanie na odcinku co najmniej 4 m  
6. Płynne przej cia do poszczególnych chodów  

TEST TERENOWY OCENA 1 – 5 pkt. 
1. Przejazd przez wod  (min. 4 m; gł b. 0,5 m)  
2.Podjazd pod gór  (k t nach. min.30 stopni)  
3.Zjazd z góry (k t nach. min.30 stopni)  
4. Przejazd przez rów (min. szer. 1,5 m)  
5. Przejazd przez mostek (min. Dł. 3 m)  
6. Wskok na skarp  wysoko  0,5 m  
7. Zeskok z wysoko ci 0,5 m 
8. Przeskok przez kłod  wys. 0,5 m  
9. Galop po linii prostej 
10. Bramka (nale y otworzy  i zamkn  bramk )  
11. Przejazd pod dr giem ( dr g 20 cm powy ej kł bu; szer. min 1,8 m)  
12. Przejazd w pobli u pracuj cych maszyn rolniczych i pojazdów mechanicz.

SUMA PUNKTÓW: ....................NA 160  PUNKTÓW MO LIWYCH /Wymagane min. 107 pkt/ 

Komisja egzaminacyjna w składzie:                 Podpisy: 
1............................................................                
2............................................................ 
3............................................................. 

Miejscowo : .................................................................  Data weryfikacji: ............................................... 

ZASADY PRZYZNAWANIA 
LICENCJI TURYSTYCZNEGO KONIA GÓRSKIEGO
Przyznawanie licencji górskiego konia turystycznego ma na celu wyselekcjonowanie 
koni karnych i przede wszystkim bezpiecznych do uprawiania górskiej turystyki konnej.
Wymogi jakie powinien spełniać koń – kandydat do otrzymania licencji: 

1. dobry stan zdrowia, bez widocznych i ukrytych wad;
2. normalny stan psychiczny i dobry charakter;
3. prawidłowa budowa, uzębienie i zgryz, doskonały stan kopyt, dobry wzrok;
4. prawidłowe chody i ruchy;
5. ukończone pełne 5 lat;
6. wzrost – zalecany poniżej 165 cm;
7. posiadanie rodowodu – paszport PZHK lub PZJ.

Szczególnie ważne w użytkowaniu górskich koni turystycznych jest ich stan psychiczny i ner-
wowy. Koń zdrowy lecz zbyt nerwowy, płochliwy nie nadaje się do turystyki. Ważną cechą 
konia jest jego temperament. Jest on cechą dziedziczną. Do użytku turystycznego zdecydo-
wanie lepiej nadają się konie o temperamencie umiarkowanym. Eliminowane winny być konie 
bojaźliwe lub złośliwe, kopiące, gryzące, nie normalnie zachowujące się w stajni i na wybiegu.
Sprawdzian konia pod kątem psychicznym i nerwowym powinien rozpocząć się od 
momentu wejścia do boksu lub na wybieg – sprawdzamy czy: 

• koń się nie odwraca do nas tyłem, nie kuli uszu, na wybiegu nie ucieka od człowieka, 
• przy zakładaniu kantara i prowadzeniu zachowanie konia jest poprawne.
• w trakcie prowadzenia koń nie wyprzedza prowadzącego ani nie stawia oporu,
• prowadząc konia na lince posłusznie wykonuje zwroty, a w szczególności czy ustępuje na żądanie przodem (przesuwając łopatkę) 

i tyłem (krzyżując tylną wewnętrzną nogę przed zewnętrzną tylną),
• koń prowadzony na lince prawidłowo reaguje na komendę poruszania się na kole w prawo i w lewo (lonżowanie) oraz na komendę 

do zatrzymania (whoa, stój czy prr).
Kolejny test to sprawdzenie zachowania się konia podczas zabiegów pielęgnacyjnych (kiełznania i siodłania) – sprawdzamy czy: 

• podczas czyszczenia koń nie zachowuje się nerwowo i nie broni się przed dotykaniem go w punktach wrażliwych (uszy, słabizna, 
rzep ogonowy, chrapy, wargi),

• bez oporu pozwala podnosić przednie i tylnie kopyta do czyszczenia,
• przyjmuje bez oporów kiełzno (nie zadziera głowy do góry), spokojnie przyjmuje potnik lub derkę i siodło,
• w trakcie podciągania popręgu nie wykazuje zdenerwowania, nie kuli uszu, nie próbuje ugryźć lub kopnąć siodłającego,
• w trakcie wsiadania koń stoi spokojnie w miejscu. Jeździec powinien wsiąść na niego bez pomocy innych osób. Kiedy jeździec znaj-

dzie się w siodle koń powinien pozostać w bezruchu aż do wyraźnej komendy zmiany pozycji. Podobnie powinien zachować spokój 
w czasie zsiadania.

Podstawowy test jeździecki – sprawdzamy czy: 
• koń odpowiada na komendę do ruszenia naprzód i zatrzymania, po ko-

mendzie zatrzymania koń powinien pozostać w miejscu,
• koń reaguje prawidłowo na komendę skrętu w prawo i w lewo,
• na komendę jeźdźca płynnie cofa na odcinku minimum 4 m po linii prostej,
• jest w stanie prawidłowo poruszać się w stępie, kłusie i galopie i czy 

przejścia do poszczególnych chodów odbywają się płynnie,
• nie sprawia problemów w trakcie załadunku do środków transportu,
• zachowuje się spokojnie w bliskiej odległości od pojazdów mechanicz-

nych i maszyn rolniczych.
Test terenowy Powinien zawierać: 

• przejazd przez wodę (minimum 4 m – głębokość 0,5 m), 
• podjazd pod górę (kąt nachylenia 30°), 
• zjazd z góry (kąt nachylenia minimum 30°), 
• przejazd przez rów (minimalna szerokość 1,5 m), 
• przejazd przez mostek (długość minimum 3 m), 
• wskok na skarpę (wysokość 0,5 m), 
• zeskok z wysokości 0,5 m, 
• przeskok przez kłodę (0,5 m), galop po linii prostej, 
• bramka (należy otworzyć i zamknąć bramkę), 
• przejazd pod drągiem (drąg 20 cm powyżej kłębu konia – dla amazonek 

30 cm, szerokość 1,8 m),
• przejazd przez wiatrołom.

Do uzyskania Licencji należy dołączyć opinię lekarza weterynarii zawierającą 
stwierdzenie o ogólnie dobrym stanie zdrowia konia. Regulamin uzyskiwania 
przez Ośrodki Górskiej Turystyki Jeździeckiej zatwierdzony przez ZG PTTK 
wymaga posiadania w Ośrodku afi liowanym minimum 3 koni posiadających 
Licencję Turystycznego Konia Górskiego. 
W sprawie uzgodnienia terminu sprawdzianu dla koni w celu uzyskania LI-
CENCJI można się kontaktować z Instruktorami przeprowadzającymi egza-
min: Aleksander Jarmuła, Kazimierz Kocjan, Marek P. Krzemień, Ryszard 
Krzeszewski, Jerzy Pokój, Jan Wilanowski.
Formularz egzaminacyjny dla koni starających się o uzyskanie Licencji do 
pobrania w formacie pdf – http://www.gtj.pttk.pl/wzory-drukow.html.



KOMUNIKAT DLA PRZODOWNIKÓW GTJ PTTK II STOPNIA
W związku z wydawaniem nowych bezterminowych legitymacji przodownickich prosimy o niezwłoczne wysłanie 

(kto tego jeszcze nie zobił) 1 zdjęcia na adres: Jan Wilanowski, ul. Tyska 50, 40-655 Katowice.

Instruktorzy Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej PTTK
1) Marek Piotr Krzemień 6) Stanisław Chomiczewski 11) Jerzy Pokój 16) Andrzej Wojtasik
2) Maria Krzemień 7) Zbigniew Kołkowski 12) Ryszard Krzeszewski 17) Mariusz Nocoń
3) Dariusz Mielczarek 8) Grażyna Kańka 13) Kazimierz Kocjan 18) Leszek Janicki
4) Barabara Żebrowska 9) Barbara Mielczarek 14) Jan Wilanowski 19) Witold Rosa
5) Aleksander Jarmuła 10) Wojciech Adamczyk 15) Agnieszka Pawlewska 20) Józef Mos

Terenowe punkty weryfi kacyjne JOTG PTTK
Bieszczady „U Prezesa”

Ryszard Krzeszewski
Chmiel 28, 38-715 Dwernik

tel. 13 461 08 34

Beskid Wschodni „Stajnia Rumak”
Dariusz Mielczarek

Kotań 22/1, 38-232 Krempna
tel. 13 441 40 49

Beskid Zachodni „Agropensjonat Alaska”
Zdzisław Kupczak

Żabnica 550a, 34-361 Żabnica
tel. 33 864 26 43 lub 33 864 28 49

Sudety „Western City”
Jerzy Pokój

Nad Łomnicą 1a, 58-540 Ścięgny k/Karpacza
tel. 75 761 95 60, tel. kom. 604 516 871

Jura 
Krakowsko-Częstochowska

„Kontur”
Kazimierz Kocjan

Małobądz, ul. Laskowska 17
32-329 Bolesław, tel. 32 642 47 62

Góry Świętokrzyskie Andrzej Wojciechowski ul. Ściegiennego 207, 25-116 Kielce
tel. 41 348 91 83, tel. kom. 601 471 323

Wszystkie Jan Wilanowski ul. Tyska 50, 40-655 Katowice
tel. 32 202 86 08

Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK
Adres rejestracyjny: Przewodniczący Wiceprzewodniczący – korespondencja

Centralny Ośrodek 
Turystyki Górskiej PTTK Witold Rosa Jan Wilanowski

ul. Jagiellońska 6/6a
31-010 Kraków

ul. Chwaliboskie 10
41-260 Sławków 

e-mail: witold.rosa@wp.pl
tel. kom. 607 45 20 75

ul. Tyska 50
40-655 Katowice

e-mail: janwilanowski@wp.pl
tel. 32 202 86 08, tel. kom. 600 58 62 35

Staraniem Komisji by działać szybko 
i niezawodnie, informujemy że:

• ODZNAKI (wszystkie stopnie)
TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ 
w stylu klasycznym

• ODZNAKI (wszystkie stopnie)
TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ 
w stylu western

• KSIĄŻECZKI JEŹDZIECKIE
można nabywać w Salonie Turystyki 
Aktywnej który mieści się w Central-
nym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK 
w Krakowie.

ADRES:
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA:
poczta@cotg.pttk.pl

KONTAKT:
tel. 12 422 28 40, fax 12 421 21 13
Salon czynny od 10.00 do 17.00

Górska Turystyka Jeździecka PTTK, 
dane statystyczne za 2010 rok:

Wydane odznaki:
• popularne 297
• brązowe 57
• srebrne 9
• złote 5

Kursy Przodowników GTJ PTTK:
• zorganizowano 6

Przeszkolono Przodowników:
• I stopnia st. klasyczny 27
• II stopnia st. klasyczny 13
• I stopnia st. western 19
• II stopnia st. western 2

Nadano uprawnienia:
• przodownickie łącznie 63

Aktualnie:
• Ośrodki afi liowane 68
• Ośrodki współpracujące 44

Wszelką korespondencję 
związaną z książeczkami, 
legitymacjami, odznakami 
itp. prosimy kierować na 
adres korespondencyjny 
wiceprzewodniczącego 
Komisji Górskiej Turystyki 
Jeździeckiej ZG PTTK:

Jan Wilanowski
ul. Tyska 50

40-655 Katowice
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Legitymacja przodownicka jest ważna wyłącznie z opłaconymi składkami członkowskimi PTTK


