
w
w

w.gtj.pttk.pl

INFORMATOR SEJMIKOWY
Węgierska Górka, 11–13 kwietnia 2014 r.

KO
M

IS
JA

 G
ÓR

SKIEJ TURYSTYK
I JEŹDZIECKIEJ

ZG
PTTK

XVIII Sejmik Przodowników 
Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK

Kolejny Sejmik – to już osiemnasty – ważny dla nas jak każ-
dy poprzedni. To przecież nasze święto. Głównym zadaniem 
Sejmiku jest towarzyskie spotkanie przyjaciół, przebiegające 
w serdecznej i wesołej atmosferze. Jako Komisja musimy rów-
nież „przemycić” do obrad sejmikowych część roboczą: sprawo-
zdania, wykłady, prelekcje, prezentacje itp.

Minął kolejny rok i kolejna kadencja, wiele się wydarzyło i po-
zmieniało, informacje o tym przekażemy w trakcie obrad. Mamy 
świadomość, że jako Komisja musimy „iść z duchem czasu” 
– planować, opracowywać i wdrażać działania. Ma to służyć roz-

wojowi turystyki jeździeckiej, aby była bezpieczniejsza i na wyższym poziomie. Wiemy 
również, że „cała robota” jest w Waszych rękach – bo to przecież do Was i do Waszych 
ośrodków trafi ają ludzie. Od Was i od Waszej pracy zależy rozwój tego, czym się pa-
sjonujemy. Czy w sposób bezpieczny i umiejętny „rozpalicie w ludziach” turystycznego 
ducha, aby pasjonowali się tym co my. Na pierwszych sejmikach bywało nas około 20 
osób, w ubiegłym roku już prawie 150 osób. Świadczy to o rozwoju i popularności tego, 
czym się zajmujemy i pasjonujemy.

Mam nadzieję, że również tegoroczny XVIII Sejmik będzie owocny, radosny i … roz-
śpiewany ..., czego Wam i sobie życzę!

(Jan Wilanowski – Wiceprzewodniczący Komisji GTJ ZG PTTK)

Skład Zarządu Głównego PTTK XVIII kadencji
Lp. Imię nazwisko Pełniona funkcja Województwo

1 Roman Bargieł Prezes śląskie
2 Andrzej Gordon Wiceprezes mazowieckie
3 Henryk Miłoszewski Wiceprezes kujawsko-pomorskie
4 Stanisław Sikora Wiceprezes pomorskie
5 Jerzy Kapłon Skarbnik małopolskie
6 Danuta Cierpisz lubuskie
7 Jacek Czober śląskie
8 Jarosław Dąbrowski mazowieckie
9 Lech Drożdżyński wielkopolskie

10 Jerzy Gajewski małopolskie
11 Marian Jurak warmińsko-mazurskie
12 Wojciech Koprowski mazowieckie
13 Edward Kutyła śląskie
14 Paweł Mordal wielkopolskie
15 Jakub Nowak śląskie
16 Waldemar Osypiuk dolnośląskie
17 Jacek Potocki dolnośląskie
18 Aleksandra Staszak wielkopolskie
19 Agnieszka Wałach podkarpackie
20 Andrzej Wasilewski lubelskie

Obóz dla dzieci niewidomych 
– Marklowice

Bo jak ktoś komuś coś... Zgadzając się 
na to, by przyjechały do nas dzieci niedowi-
dzące i z domu dziecka, w sumie nie wie-
dzieliśmy, na co się piszemy. Decyzja była 
oczywista, bo chcieliśmy pomóc, tylko że 
nie mieliśmy pojęcia o pracy z dziećmi ani 
chorymi, ani po nierzadko bardzo ciężkich 
przejściach rodzinnych. Entuzjazmu też nie 
brakowało, w końcu dla dzieciaków zrobić 
coś bezinteresownie to niesamowita satys-
fakcja! Formalności i załatwianie różnych 
spraw technicznych, takich jak posiłki, or-
ganizacja funduszy itp., to odmienny temat 
i jak ktoś będzie chciał się czegoś dowie-
dzieć, to chętnie porozmawiam.

Dokończenie na następnej stronie...

Wycieczki 
dla dzieci 
do Nielepic

Zorganizowaliśmy dwie wycieczki dla 
dzieciaków z Ośrodka dla Dzieci Niewido-
mych i Słabowidzących w Krakowie przy 
ul. Tynieckiej. Na jednej zaplanowany był 
kulig. Pogoda nie dopisała i zamiast san-
ny była przejażdżka wozami, co również 
dostarczyło wielu wrażeń i przyjemności. 
Jazda konna na tego typu wyjazdach jest 
obowiązkowa, a przed jazdą cały obrzą-
dek, w którym dzieci uczestniczą. Nielepi-
ckie hucułki są wyjątkowe. Zaróno w trakcie 
jazdy, jak i przy „oprowadzankach” spisują 
się na medal – są cierpliwe i wyrozumiałe. 
Pozwalają się „oglądać rękami”, nie oka-
zując przy tym jakiegokolwiek zaniepo-
kojenia – jest to oczywiście efekt dobre-
go wychowania i traktowania. Tradycyjna 
gościnność państwa Mikołajewiczów od 
wielu lat jest znana dzieciom, a obiadki 
pani Basi znikają z talerzy momentalnie.

Chcemy również podziękować An-
drzejowi, który w nawale obowiązków go-
spodarskich znajduje czas, aby wszystko 
zorganizować i przygotować na przyjęcie 
dzieciaków. Nasi koledzy Przodownicy, 
związani z Nielepicami, zawsze angażują 
się w zabawy i zajęcia z dziećmi.

Propozycje zmian 
w systemie szkolenia kadry

Ze względu na potrzebę podniesienia kwalifi kacji ka-
dry GTJ PTTK ruszyliśmy ze zmianami w programie eduka-
cji naszych przodowników. Na pierwszy ogień trafi ł zakres 
i sposób przeprowadzania kursów na Przodownika II stop-
nia. W kolejnym etapie przygotowany zostanie kurs uzu-
pełniający dla tych, którzy już zdobyli uprawnienia Przo-

downika I stopnia (na starych zasadach), a chcą przystąpić do kursu na II stopień. 
Zmodyfi kowany zostanie również sam kurs I stopnia.

Podstawową zmianą w systemie szkolenia na Przodownika II stopnia będzie wy-
dzielenie go jako niezależnego i odbywającego się „nie przy okazji” kursu na I stopień. 
Będzie on kursem 7-dniowym, z akcentem na zajęcia praktyczne. Wszystkie praktycz-
ne umiejętności trzeba będzie zaliczać już w trakcie trwania kursu. Kończąc szkolenie 
pozytywnie, kursant zdobędzie bezterminowe uprawnienia i tytuł Instruktora Turystyki 
Jeździeckiej.

(Magdalena Świeży)

Wszystkich chętnych do przyjęcia 
dzieci w swoim ośrodku prosimy, 

aby na Sejmiku lub po nim 
zgłosili nam swoją gotowość.

tel.: 600 586 235 lub 32 202 86 08
e-mail: janwilanowski@wp.pl



„Ballady Konnego Szlaku na Bis...”
20 kwietnia ubiegłego roku w Kąśnej Dolnej podczas trwania 

Sejmiku brzmiał festiwal „Ballady Konnego Szlaku”. Raz jeszcze 
dziękujemy Alexowi Jarmule za wspaniały pomysł oraz udany 
przebieg Festiwalu.

Poniżej prezentujemy zwycięską balladę Zbigniewa Widu-
liskiego „Dzień z życia doświadczonego Przodownika Górskiej 
Turystyki Jeździeckiej PTTK”, a w sobotę, podczas trwania tego-
rocznego Sejmiku zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy na 
koncercie „Ballady Konnego Szlaku na Bis...”.

Mamy też niespodziankę dla wszystkich uczestników te-
gorocznego Sejmiku – pierwszą autorską płytę Zbyszka Wi-

dulińskiego, którą wydaliśmy sta-
raniem Ośrodka Górskiej Turystyki 
Jeździeckiej Józka Osiewicza z Biel-
ska-Białej – www.staraszmergielnia.pl.

Ballada „Dzień z życia doświadczonego Przodownika 
Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK” – słowa i muzyka 
Zbigniew Widuliński

Budzisz się nad ranem, zmywasz z twarzy resztki snu,
Rżenie koni w stajni słyszysz już.
Sakwy już od wczoraj wypełnione są obfi cie,
Nic tam nie ma do jedzenia – jest – wyłącznie „samo życie”.

Refren
A przed nami szlak w oddali, od Kobaka do Szymali,
Gdzie mieszkają Zakapiory, zatopieni w góry, bory.
Gdzie nie gorsi od nich wcale transjurajscy są górale,
Tutaj świat się wolniej zmienia – bo to ludzie od Krzemienia.

Ruszasz w drogę, za plecami został miejski gwar,
Gdzieś w południe z nieba bije żar.
Towarzysze już wołają: hej drogi kolego!,
Może byśmy tak wypili strzemiennego.

Refren…

Długi popas rozleniwia, w łydkę łapie skurcz,
Lecz na trasę trzeba wracać już.
Droga czasem asfaltowa, kręta czy też stroma,
Tu na radar cię nie złapią – ale mogą na alkomat.

Refren…

A wieczorem przy ognisku pijesz piwa łyk,
Odczytujesz esemesów plik.
Strach do domu wracać, bo już teraz jest wiadome,
Że zyskałeś znów przyjaciół, lecz straciłeś właśnie żonę.

Odznaczenia dla kadry GTJ PTTK:
Dyplom Komisji GTJ ZG PTTK:

• Roman Chabinowski z rodziną, Wioletta Dziwok, Darek Jaros, 
Mariusz Nocoń, Andrzej Nowak, Zygmunt Solorz, Bogdan 
Śliż, Maria Świtoń, Piotr Tuniewicz, Ewelina Terlecka, Wacława 
Terlecka, TAM Małgorzata Tomala, Małgorzata Walczak

Medal Komisji GTJ ZG PTTK:
• Barbara i Marian Mikołajewicz, Józef Mos

Dyplom PTTK:
• Tomasz Kwiatkowski, Beata Markiewicz

Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży:
• brązowa: Karol Molęda, Stanisław Paszkiel, Jolanta Ziaja
• złota: Roman Chabinowski

dokończenie artykułu ze str. 1

Chcę Wam przekazać inną, bardzo ważną rzecz – to nie działa 
tak, że tylko dzieciom pomagamy i to daje nam satysfakcję. Te 
dzieci nam wiele rzeczy uświadamiają, sprawiają, że człowiek 
kolejny raz uświadamia sobie, co jest naprawdę ważne w życiu, 
uczą nas cierpliwości i radości z tego, co się ma. Jest jeszcze 
jedna bardzo ważna kwestia – widząc, jak niewidomy chłopiec jeź-
dzi po ujeżdżalni w stępie, w kłusie, a co najciekawsze sam robi 
fi gury na ujeżdżalni, omija inne konie; i te słowa mamy zdrowego 
dziecka – „A to on jest niewidomy?” – to naprawdę robi wrażenie.

A konie? Wykonały chyba najlepszą robotę z nas wszystkich, 
ich cierpliwość i zrozumienie przerosły moje największe oczekiwa-
nia. Kolejny raz zrozumiałam, jak koń doskonale rozumie powagę 
sytuacji pracy z chorym dzieckiem. Nasze konie doskonale od-
nalazły się w nowej roli i spisały na medal. Jak macie możliwość 
pomóc, podzielić się tym, co macie, to chcę, żebyście wiedzieli, 
że naprawdę warto!

(Kasia Nagrodzka – OGTJ „Stajnia na Górce” Marklowice)

Brązowa Honorowa Odznaka PTTK:
• Joanna Dulak, Marcin Ochmański, Andrzej Wojtasik

Złota Honorowa Odznaka PTTK:
• Aleksander Jarmuła, Ryszard Krzeszewski, Jan Wilanowski

Dyplom Honorowy PTTK za Pomoc i Współpracę:
• Piotr Rosa



II Konkurs Konia Turystycznego TREC PTTK – Nielepice 18–19 maja 2013 r.
W dniach 18 i 19 maja 2013 r. odbyły się zawody jeździeckie w konkurencji TREC 

PTTK. W imprezie wzięło udział 21 jeźdźców i koni, z czego 18 ukończyło wszystkie kon-
kurencje. Prócz wychowanków nielepickiej szkółki jeździeckiej w konkurencjach startowa-
li jeźdźcy oraz konie ze Stajni Terenowo-Rajdowej Nawojowa Góra, Stajni „Podskalany” 
z Tomaszowic, Stajni „Gajówka” z Gaju oraz Łukasz Mikołajczyk.

Rywalizację rozpoczęliśmy od wstępnej kontroli weterynaryjnej, której celem było spraw-
dzenie, czy wszystkie konie są zdrowe i mogą wziąć udział w zawodach. Pierwszą konku-
rencją był bieg na orientację (faza POR) rozgrywany w trzech etapach na dystansie 21 km. 
Skomplikowana trasa oraz kontrole etapowe sprawiły uczestnikom sporo trudności. Z uśmie-
chem, choć nie bez przygód, etap ukończyło 20 zawodników i koni. Największym doświad-
czeniem na turystycznym szlaku wykazały się zawodniczki ze stajni „Gajówka”, zdobywając 
najwyższą liczbę punktów. Wieczorem zdrożeni uczestnicy mogli liczyć na ciepły posiłek 
oraz chwilę wytchnienia przy ognisku, by nabrać sił na drugi dzień zawodów.

Pierwszą niedzielną konkurencją była faza kontroli tempa (faza MA), polegająca na 
przejechaniu korytarza o długości 150 m możliwie najszybszym stępem oraz najwolniej-
szym galopem. Ta nieco ujeżdżeniowa próba sprawiła sporo kłopotów jeźdźcom, którzy 
częściej poruszają się po turystycznym szlaku niż po maneżu. W tej konkurencji najlepiej 
wypadły zawodniczki ze stajni „Podskalany” w Tomaszowicach.

Ostatnim etapem zawodów był tor 16 przeszkód (faza PTV), które konny turysta może 
napotkać na szlaku konnym. Był więc drewniany mostek, przejazd przez wodę, zjazd ze 
stromej skarpy czy kłoda, którą należało przeskoczyć. Część przeszkód wymagała innych 
umiejętności: wprowadzanie konia do przyczepy, prawidłowe dosiadanie wierzchowca czy 
cofanie, to jak się okazało również cenne zdolności. Najlepszy wynik w tej części zawodów 
uzyskała Magdalena Gruszka-Stempek ze Stajni Terenowo-Rajdowej Nawojowa Góra. 

Wszyscy zawodnicy wykazali się olbrzymim zapałem i nierzadko wysokimi umiejęt-
nościami jeździeckimi. Wszyscy wzbogacili się o nowe doświadczenia i wiedzę, która 
z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Wszyscy zatem, w pewnym sensie, wygrali te 
zawody. W ogólnym rankingu zawodów najwięcej punktów (338) zdobyła Maja Rogow-
ska-Dudka na koniu Franko startująca w barwach stajni „Gajówka”. Miejsce drugie zajęła 
Klaudia Gąsiorowska na koniu Welwet z SKH Nielepice, uzyskując 295 punktów. Miejsce 
trzecie zdobyła Magdalena Gruszka-Stempek na koniu Eron ze Stajni Terenowo-Rajdowej 
Nawojowa Góra z wynikiem 294 punkty. Serdecznie gratulujemy zaangażowania, udziału 
oraz wyników wszystkim uczestnikom zawodów!

W tym miejscu składamy też gorące podziękowania wspierającym nas Sędziom TREC 
PTTK, dzięki którym zawody odbyły się wyjątkowo sprawnie: Katarzynie Smółce – Sę-
dzinie Głównej zawodów, Katarzynie Szlęzak, Annie Korfel, Robertowi Stój, Katarzynie 
Olczak, Antkowi Zielińskiemu i Iwonie Załączkowskiej.

(Andrzej Mikołajewicz – z archiwum Stadniny Koni Huculskich Nielepice)

III Konkurs Konia Turystycznego TREC PTTK – Nielepice 12–13 października 2013 r.
Tym razem, w III Konkursie Konia Turystycznego TREC PTTK w Nielepicach, wystartowało 22 jeźdźców z 4 stajni (WRTC „Furioso” 

z Żukowic Starych, SKJ „Jokar” z Mysłowic, Stajni Rajdowo-Terenowej w Nawojowej Górze oraz SKH w Nielepicach). Podkreślić należy, 
że w Konkursie startowało 7 zawodników z Francji, ze Szkoły Hodowli i Użytkowania Koni w Noyant de Tourain, z którą kilka ośrodków 
jeździeckich w kraju (w tym nasza stadnina) ma od kilku lat przyjazne kontakty. Pogoda była wręcz wyśmienita, także nastroje startują-
cych oraz osób towarzyszących dopisały. Poziom sportowy zawodów był zadowalający, chociaż z całą pewnością należy w przyszłym 
sezonie zwrócić większą uwagę na właściwe przygotowanie kondycyjne koni do fazy POR (bieg terenowy na orientację), która w tych 
zawodach liczyła około 20 km. 

By bez zwłoki zaspokoić ciekawość Czytelników, podajemy ofi cjalne wyniki Konkursu:

I miejsce: Natalia Kubala (Bajor) SR-T Nawojowa Góra 366 pkt.

II miejsce: Alfred Blanchet (Faral) Francja 359 pkt.

III miejsce: Magdalena Stempek-Gruszka (Cyfra) Nawojowa Góra 358 pkt.

Kolejne miejsca zajęli: Agata Semerjak (Konar) SKH Nielepice – 347 pkt.; Marta Wąsik 
(Skowronek) SKH Nielepice – 345 pkt.; Agnieszka Bogusz (Wezyr) SKH Nielepice 
– 344 pkt.; Barbara Zadęcka (Welwet) SKH Nielepice – 341 pkt.; Aleksandra Błaszczak 
(Promyk) SKH Nielepice – 340 pkt.; Marjosie Chavassieux (Orawa) „Jokar” – 332 pkt.; 
Aleksandra Danecka (Aristo) SKH Nielepice – 310 pkt.

Wieści z krainy TREC PTTK



Spośród startujących 22 koni, 6 uległo urazom, które nie pozwoliły na kontynuowanie 
Konkursu, zatem nie zostały sklasyfi kowane.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu oraz tym, którzy przyczy-
nili się do jego sprawnej organizacji, a także sponsorom, którzy ufundowali upominki dla 
uczestników tej sympatycznej imprezy: Urzędowi Gminy w Zabierzowie oraz Sylwii Pi-
wowarskiej z Firmowego Sklepu Jeździeckiego „AMIGO” w Będzinie. Szczególnie ciepłe 
słowa należą się także zawodnikom z Francji oraz ich opiekunowi, Julienowi Hallier, za 
wielkie serce do sportowej walki oraz za niezwykle miły sposób bycia.

(Andrzej Mikołajewicz – z archiwum Stadniny Koni Huculskich Nielepice)

Musiał, nie musiał, 
ale został Mistrzem Polski w TREC PTTK

5–6 października 2013 r. w WRTC Furioso w Starych Żukowicach odbyły się, pod 
patronatem PTTK, I Mistrzostwa Polski w TREC PTTK – konkursie konia turystycz-
nego. Na starcie stanęło osiemnastu zawodników, w tym aż ośmiu z Francji, kolebki 
tej nowej u nas dyscypliny jeździeckiej adresowanej do koniarzy o zacięciu tury-
stycznym. Mistrzem Polski został Jakub Musiał na koniu Devil Tom Sunoa Kit, drugie 
miejsce zajęła Alicja Kula na Dual Dun II, trzecia była Francuzka Emeline Aubrie na 
Blackberry. 

Pierwszego dnia zawodnicy zaliczali bieg na orientację (faza POR) na trasie 27 kilo-
metrów. Każdy dostał mapę, kompas lub busolę i… hej na koń. Trasa okazała się na tyle 
trudna, że najlepsza grupa jeźdźców zameldowała się na mecie mniej więcej godzinę po 
czasie. Nikt jednak nie mówił, że będzie łatwo – w końcu to Mistrzostwa Polski! Po biegu 
konie poddano badaniom lekarskim. 

Tętno wszystkich wierzchowców mieściło się w normie; czterech jednak nie dopusz-
czono do następnego etapu z racji obtarć i kulawizn. Na starcie próby terenowej (faza 
PTV) stanęło więc 14 par. Ich zadaniem było zaliczenie w ciągu kwadransa szesnastu 
przeszkód rozlokowanych na odcinku długości 1800 m oraz (w dodatkowym czasie) 
sprawdzenie się w niezwykle trudnej próbie zwanej „kontrolą tempa” (faza MA). Polega 
ona na pokonaniu odcinka 150-metrowego najpierw jak najwolniejszym galopem, na-
stępnie jak najszybszym stępem. Niektórzy za ten sprawdzian otrzymali maksymalną 
liczbę punktów. Do końca jednak nie było wiadomo, kto wygrał całe mistrzostwa. Ponoć 
podliczenie wszystkich dodatnich i karnych not to wyższa matematyka. Komisja pod wo-
dzą Sędziny Głównej Anny Korfel solidnie się więc napracowała, by oznajmić światu, 
kto pierwszy, kto drugi… kto ostatni. 

Wyniki oczywiście wynikami, laury laurami, ale TREC PTTK mówi nie tylko, kto jest 
lepszy, wskazuje przede wszystkim, ile jeszcze pracy czeka konia i jeźdźca, by osiągnęli 
pełniejsze porozumienie. Powie ktoś: każde przecież zawody, czy to lekkoatletyczne, czy 
piłkarskie uzmysławiają zawodnikom, ile im brakuje do czołówki. Te mówią także, ile bra-
kuje, by para koń-jeździec czuła się bezpiecznie w każdej sytuacji. 

Tę prawdę zawodnicy poznali tym razem dzięki Aleksandrowi Jarmule, który nie tylko 
sprowadził TREC nad Wisłę, ale zorganizował kolejne zawody – pierwsze rangi mistrzow-
skiej. Wielkie brawa dla niego, również dla jego żony Anny i córki Zuzanny, które nie spały 
po nocach, by zapiąć wszystko na ostatni guzik. Brawa należą się także tym wszystkim, 
którzy choć w minimalnym stopniu maczali palce w przygotowaniach I Mistrzostw Pol-
ski w TREC, nawet ułanom Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, którzy do Starych 
Żukowic przyjechali po to, by swoim znakomitym pokazem uświetnić imprezę. 

Po raz pierwszy startowano w TREC we Francji w 1970 r. 
Dziś konkurencja ta jest bardzo popularna w Wielkiej Brytanii, 
Kanadzie, Australii, w krajach Unii Europejskiej, a nawet w RPA. 
W Polsce zaistniała dopiero w 2011 roku pod nazwą TREC PTTK 
jako jedna z wielu form aktywności Komisji Górskiej Turystyki Jeź-
dzieckiej. Instytucją zarządzającą TREC w zakresie międzynaro-
dowym jest FITE (Federation Internationale de Tourisme Eqestre, 
– www.fi te-net.org).

(Piotr Dzięciołowski)



Zawody z elementami TREC PTTK – Gospodarstwo Agroturystyczne 
i Stajnia Koni Paryja w Ołpinach (Pogórze Ciężkowickie) – 31 sierpnia 2013 r.

Za nami zawody z elementami TREC w Paryi. Planowany był dwudniowy TREC PTTK 
– jednak z przyczyn losowych wycofała się część zawodników. Wobec przeznaczenia by-
liśmy bezsilni – a że 6 osób dopisało (w większości juniorzy), Mietek Solarz – gospodarz 
Paryi – wraz z komisją sędziowską zdecydowali się skrócić zawody do jednego dnia i po-
minąć zbyt trudne przeszkody – wcześniej dostosowane z naturalnych przeszkód tereno-
wych. Zawody odbyły się z elementami TREC, gdzie do fazy PTV wybrano 12 przeszkód 
i skrócono ją do niecałego 1 km, korytarz kontroli tempa (MA) skrócono do 80 m (punkty 
przeliczono specjalnym przelicznikiem), a bieg na orientację (POR) wynosił 10 km do po-
konania w czasie maksymalnym 1 h 15 minut. Górzysty teren otoczenia Gospodarstwa 
Agroturystycznego i Stajni Koni Paryja pozwolił na zbudowanie ciekawego toru TREC, 
który jednak ze względu na swój charakter nie był łatwy. Zbocza głębokiej doliny, jaką jest 
Paryja, umożliwiały ostre zjazdy i wjazdy, były jednak utrudnieniem, kiedy koń miał nieco 
inne zdanie od jeźdźca i potrafi ł wspiąć się równie dobrze zarówno galopem, jak i zjechać 
na dno doliny. Dużym wyzwaniem dla zawodników okazało się pokonanie toru przeszkód 
i kontroli tempa, co jednak nie zniechęciło startujących, którzy jeszcze po dekoracji pytali, 
gdzie odbędą się kolejne zawody. Trudny orientacyjnie, górzysty teren pasma Brzanki, po-
przecinanej licznymi jarami i strumieniami, zalesiony – zawodnicy pokonali w dobrym tem-
pie. Wszyscy wrócili szczęśliwie i o czasie, chociaż nie obyło się bez pomyłek na trasie. 

Za Paryją powtarzając: „Zawody TREC w Paryi, które z profesjonalnych zamieniły się 
w amatorskie, wygrała Karolinka Hycnar na koniu Fibra; II miejsce dla faworyta Przemysława 
Bochenka na koniu Furman; III miejsce – Stanisław Grabowski na koniu Jałta. Fajnie było!”.

(Anna Korfel)

VII Pustynny Rajd Konny z elementami TREC – Pustynia Błędowska-Dąbrówka-Chechło
27 lipca 2013 r. po raz kolejny jeźdźcy z Jury Krakowsko-Częstochowskiej spotkali się na Pustyni Błędowskiej. W ramach większej 

imprezy „Pustynne Miraże”, cyklicznie organizowanej przez Stowarzyszenie Polska Sahara, Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki 
Jokar Mysłowice i Stajnię Pan De Rosa Sławków, przeprowadzono VIII Pustynny Rajd z elementami TREC.

W niezwykle malowniczym miejscu, przeciekawym krajoznawczo i unikatowym na ska-
lę europejską, na wzgórzu Dąbrówka w Chechle, wczesnym rankiem w sobotę spotkali 
się organizatorzy i sędziowie planowanych zawodów z elementami TREC. Szybko ruszyła 
praca nad torem przeszkód do fazy próba z przeszkodami. Rozłożono tor o długości 150 m 
służący do kontroli tempa i można było przeprowadzić odprawę sędziów.

O godzinie 10.30 w połowie wzgórza zebrali się zawodnicy. Z biura zawodów otrzymali 
mapy, na których zaznaczono trzy punkty kontrolne na pustyni. Dla utrudnienia organizato-
rzy wyznaczyli czas optymalny dla biegu na orientację, a nie wyznaczyli trasy. Trzeba było 
zgłosić się na punktach kontroli, a jeden zaplanowano na brzegu Przemszy – umożliwiając 
tym samym pojenie koni w trakcie biegu. 

Po zapisach i rozdaniu map zawodnicy mieli możliwość obejścia toru przeszkód. 
W tym roku rozłożono 16 przeszkód – 14 z regulaminu TREC i 2 regionalne. Regionalne 
przeszkody – przejście przez folię i ciągnięcie kłody – stanowiły sympatyczny element 
zaskoczenia. 

O godzinie 11.30 pierwszy zawodnik pojawił się na torze przeszkód. Ze względu na 
konieczność przeprowadzenia zawodów w ciągu jednego dnia organizatorzy zaplanowali 
kolejno fazę z przeszkodami, kontrolę tempa i zaraz potem start do biegu na orientację. 
Tor przeszkód rozłożono na długości około 400 m natomiast bieg na pustyni wyznaczono na 
maksymalnie 9 km (czas optymalny – 110 minut) – do przejechania spokojnymi chodami.

Przed godziną 13.00 na wzgórze Dąbrówka zaczęli przybywać pierwsi zawodnicy po 
ukończeniu biegu na orientację. Warunki startu na pustyni są ekstremalne. Konie muszą 
pokonać łachy piachu, gdzie nogi zapadają się do połowy pęciny, a zawodnicy świetnie 
orientować się przy pomocy mapy i kompasu. 

Po godzinie 16.00 na horyzoncie pojawili się ostatni rajdowicze. Zawodników wystar-
towało 14, reprezentowali Stajnię Pan De Rosa Sławków, Stajnię Padok Katowice, Stajnię 
Siodło Mysłowice, startowały też osoby niezrzeszone z Bytomia i Sławkowa.

(Anna Korfel)

Wyniki zawodów VIII Pustynnego Rajdu Konnego z elementami TREC

Lp. Imię i nazwisko zawodnika Imię konia Punktacja
POR MA PTV Suma

1 Michał Stogniew Afryka 230 28 99 357
2 Dagmara Rodek Alians 230 21 90 341
3 Sabina Urbanek Galaxia 211 19 96 326
4 Magda Randour Atłas 230 22 67 319
5 Eliza Orkisz Bastylia 211 24 83 318
6 Natalia Świtlicka Bohema 230 23 63 316
7 Sandra Myszkowska Perfekt 97 28 85 210
8 Weronika Musialska Samarkanda 70 21 114 205
9 Joanna Bełdyk Scarlett 70 0 108 178

10 Jagoda Marzec Lorka 97 0 71 168



Podsumowanie sezonu TREC PTTK 2013
Konkurencja dla koni turystycznych TREC jest jedną z naj-

młodszych konkurencji jeździeckich w Polsce. Od dwóch lat orga-
nizowane są kursy sędziów i organizatorów, a co najważniejsze, 
zawody TREC odbywają się według regulaminów TREC PTTK za-
twierdzonych na początku czerwca 2013 r. przez Zarząd Główny 
PTTK. Organizowane są też zawody z elementami TREC, gdzie 
wybiórczo traktuje się regulamin TREC PTTK, dostosowując go do 
potrzeb organizatorów i umiejętności zawodników. Takie zawody, 
w wymiarze jednodniowym, mogą być interesującą formą zakoń-
czenia obozów jeździeckich, rajdów jako impreza towarzysząca. 

W tym roku pełne zawody TREC PTTK zorganizowały dwa 
ośrodki: Stadnina Koni Huculskich Nielepice (dwukrotnie) – gdzie 
zawodnicy konkurowali na przepięknie położonym torze TREC 
i WRTC Furioso Stare Żukowice koło Tarnowa – gdzie zostały ro-
zegrane pierwsze Mistrzostwa Polski w konkurencji TREC PTTK, 
podczas których zawodnicy nie tylko mierzyli się z trudnościami 
orientacyjnymi trasy rajdu, ale też mogli zmierzyć się na nowo wy-
budowanym torze TREC. Obydwa ośrodki przyjęły jesienią grupę 
stażystów francuskich specjalizujących się w organizacji zawo-
dów TREC. Trzykrotnie też zorganizowano zawody z elementa-
mi TREC: na Pustyni Błędowskiej – w niezwykle trudnym klima-
tycznie miesiącu (lipiec) – jako imprezę towarzyszącą Pustynnym 
Mirażom, na Pogórzu Ciężkowickim jako zakończenie obozu 
w Agroturystyce i Stajni Koni Paryja oraz w Sudetach – Rancho 
Rossa Montana w Chwalisławiu.

Kalendarium i liczba zawodników startujących w zawodach 
TREC PTTK i w zawodach z elementami TREC w 2013 r.:

• maj – SKH Nielepice – Zawody TREC PTTK – 21 zawod-
ników,

• lipiec – Zawody z elementami TREC – Pustynia Błędow-
ska – 18 zawodników,

• sierpień – Zawody z elementami TREC – Paryja Ołpiny 
– 6 zawodników,

• wrzesień – Zawody z elementami TREC – Rancho Rosa 
Montana Chwalisław – 12 zawodników,

• październik – Mistrzostwa Polski TREC PTTK – WRTC 
Furioso Stare Żukowice – 18 zawodników,

• październik – Zawody TREC PTTK – SKH Nielepice 
– 22 zawodników.

W sumie w zawodach TREC PTTK w sezonie 2013 brało udział 
61 zawodników, a w zawodach z elementami TREC 36 zawodni-
ków. W 2013 roku odbyły się również szkolenia dla organizatorów 
i sędziów TREC PTTK. W październiku i w listopadzie szkole-
nia zorganizowano w WRTC Furioso i SKH Nielepice. W sumie 
przeszkolono i przeegzaminowano 12 osób – Organizator TREC 
PTTK; 12 osób – Sędzia TREC PTTK, a przedłużenie uprawnień 
sędziowskich uzyskało 14 osób.

Miejmy nadzieje, że rosnące zainteresowanie konkurencją 
TREC PTTK w przyszłym sezonie przełoży się na ilość organizo-
wanych zawodów.

(Anna Korfel)

TRECowe podziękowania
Zawody TREC PTTK wymagają przygotowań i pracy, trzeba 

przemyśleć i zbudować tor próby terenowej, zaplanować trasę bie-
gu na orientację, zaprosić do współpracy kilkanaście osób koniecz-

Ranking TREC PTTK w sezonie 2013
Zawodnik Punkty Udział i miejsce zawodów

Magdalena Stempek-Gruszka 652 2 x – zawody w SKH Nielepice
Aleksandra Błaszczak 560 2 x – zawody w SKH Nielepice

Barbara Zadęcka 476 2 x – zawody w SKH Nielepice
1 x – zawody w WRTC Furioso

Agnieszka Bogusz 467 2 x – zawody w SKH Nielepice
Agata Semeriak 427 2 x – zawody w SKH Nielepice
Klaudia Gąsiorowska 295 1 x – zawody w  SKH Nielepice
Jakub Musiał 289 1 x – zawody w WRTC Furioso
Marta Zielińska 272 1 x – zawody w SKH Nielepice
Tomasz Kwiatkowski 242 1 x – zawody w WRTC Furioso
Marcin Musiał 237 1 x – zawody w WRTC Furioso
Łukasz Mikołajczyk 216 1 x – zawody w SKH Nielepice

Monika Wiśniewska 203 1 x – zawody w SKH Nielepice
1 x – zawody w WRTC Furioso

Sylwia Rusin 167 1 x – zawody w SKH Nielepice
1 x – zawody w WRTC Furioso

Marta Jasińska 165 1 x – zawody w SKH Nielepice

nych do rozegrania zawodów (sędziowie, sędziowie pomocniczy, 
lekarz weterynarii, wolontariusze), znaleźć sponsorów itd. Z roku na 
rok coraz więcej osób przeszkolonych i doświadczonych w organi-
zacji zawodów TREC ułatwia organizatorom przygotowania, jednak 
nadal duża część pracy należy do nich. Chcielibyśmy serdecznie 
podziękować wszystkim organizatorom imprez TREC w 2013 r.

Pełnowymiarowe zawody TREC PTTK zorganizowali: Stadnina 
Koni Huculskich z Nielepic – rodzina Mikołajewiczów (szczególne 
podziękowania dla Andrzeja i Agnieszki) i WRTC Furioso ze Sta-
rych Żukowic – Anna Maderak-Jarmuła i Aleksander Jarmuła.Odby-
ły się również imprezy jednodniowe – zawody z elementami TREC 
– gdzie organizatorzy dowolnie modyfi kowali ilość faz, przeszkód, 
długość rajdu – w zależności od możliwości organizacyjnych i umie-
jętności zawodników. Przede wszystkim podziękowania dla przed-
stawicieli stajni: Jokar w Mysłowicach (Jolanta Ziaja i Karol Molęda), 
Rancho Pan de Rosa w Sławkowie (Witold Rosa) – za organizację 
imprezy Pustynny Rajd Konny z elementami TREC PTTK (Pusty-
nia Błędowska, wzgórze Dąbrówka). Szczególne podziękowania: 
dla Beaty Markiewicz za pierwsze zawody z elementami TREC 
w Sudetach (Rancho Rossa Montana Chwalisław), dla Mieczysła-
wa Solarza za pierwsze zawody z elementami TREC na Pogórzu 
Ciężkowickim (Agroturystyka i Stajnia Koni Paryja w Ołpinach).

Wiele pracy w propagację TREC PTTK w Polsce włożyli nasi 
sędziowie wykładowcy-egzaminatorzy, dzięki nim przeszkolono 
nowych organizatorów i sędziów TREC PTTK oraz zweryfi kowa-
no uprawnienia sędziowskie nabyte podczas pierwszych kursów 
w 2011 r. Serdecznie dziękujemy: Katarzynie Smółce, Annie Korfel, 
Robertowi Stój, Witkowi Rosie i Aleksandrowi Jarmule.

Niezbędni do zorganizowania zawodów TREC PTTK są również 
sędziowie pomocniczy i wolontariusze. Wasz wkład pracy jest nie-
oceniony, a bez Was niemożliwe byłoby zorganizowanie zawodów. 
I chociaż trudno wszystkich wymienić po imieniu, należą się Wam 
szczególne podziękowania.

(Podkomisja ds. TREC PTTK)

Zawody z elementami TREC w Chwalisławiu
W niedzielę, 8 września 2013 r., w Chwalisławiu (Góry Złote – Sude-

ty) na Rancho Rossa Montana odbyły się pierwsze zawody z elemen-
tami TREC PTTK. Zabrakło jednego dnia i fazy POR, aby były to pełne 
zawody TREC. Pozostałe fazy były zgodne z regulaminem. Korytarz MA 
miał długość 150 m, a w fazie PTV było 16 przeszkód – w tym nasza 
regionalna Devilish Barell. W zawodach uczestniczyło 7 zawodników. 
Wygrał Dariusz Rogala z Rancha Montana (Kudowa Zdrój) na koniu Bel 
Raszej z naszego rancha; II miejsce zajęła 11-letnia Ada Ciućmak ze 

Złotego Stoku na koniu Elazus; III miejsce zdobyła Nina Grochowska z Wrocławia i zarazem najlepiej wypadła 
w fazie MA. Sponsorami nagród byli: Sklep Jeździecki „Amigo”, Leśny Park Przygody „Skalisko”, Biuro Tury-
styczne „Tera Tur – Inne Przygody” oraz Rancho Rossa Montana. W przyszłym roku planujemy organizację 
pełnych dwudniowych zawodów TREC. (Beata Markiewicz; fot. Lesław Cudyk oraz Andrzej Czerwiński)



Nowy szlak konny
Każdy dobry pomysł można zreali-

zować! Tak było i w naszym przypadku. 
Trwało dosyć długo, bo od 2009 roku, a ca-
łość sfi nalizowano w 2014 r. Obecnie to 
500 km oznakowanego szlaku konnego, 
mała infrastruktura turystyczna, baza noc-
legowa dostępna na stronie internetowej 
www.szlaki-konne.eu. Pieniądze unijne zo-
stały pozyskane i wykorzystane na realiza-
cję projektu SZKOT (Szlaki Konne Orężem 
Turystyki) dzięki współpracy ośrodków jeź-
dzieckich, agroturystyk i Lokalnych Grup 
Działania z dwóch województw: dolnoślą-
skiego i lubuskiego.

(Małgorzata Walczak)

VIII Centralne Ognisko Papieskie PTTK – Panewniki 2013

 

Tradycyjnie, jak co roku 2 kwietnia o godz. 21.37, rozpaliliśmy ósme już Centralne Ognisko 
Papieskie PTTK na kalwarii bazyliki franciszkańskiej w Katowicach-Panewnikach. Uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą, którą odprawił proboszcz ojciec franciszkanin Alan w asyście naszego 
przyjaciela ks. Adama Niwińskiego. O oprawę muzyczną zatroszczyła się młodzież z Franciszkań-
skiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Na ognisku gościliśmy Prezesa PTTK – Romana 
Bargieła, naszą koleżankę-opiekunkę – Grażynkę Orłowską, Honorowego Przewodniczącego na-
szej komisji Marka P. Krzemienia i wielu przodowników turystyki jeździeckiej ze Śląska, Beskidów 
i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Łącznie uczestników było około dwustu. Po Mszy św. zostało 
nam jeszcze parę minut do godziny 21.37 – czas ten zagospodarował gawędą Marek P. Krzemień, 
wspominając naszego Papieża jako turystę i członka PTTK. Gdy ognisko się rozpaliło, po chwili za-
dumy odśpiewaliśmy „Barkę”. 
Niespodziankę sprawił ksiądz 
Adam i Antek Zieliński, którzy 
rozchodzących się ludzi czę-
stowali ciastem-kołaczem.

W przyszłym roku przypa-
da okrągła, dziesiąta rocznica 
odejścia do wieczności Jana 
Pawła II. Planujemy ją zor-
ganizować w Górach Święto-
krzyskich w Świętej Katarzy-
nie, aby upamiętnić wydarze-
nia sprzed 10 lat, które wspól-
nie przeżywaliśmy. 

Zacisze

Gradówek

Nagórze

Lubomierz Radoniów

Wojciechów

Tarczyn

Dêbowy Gaj

Dworek

W³odzice Wielkie

Czerwona
Woda

Dobrzyn

Sobolice

Stojanów

Rudawica



Skład osobowy Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK 
XVIII Kadencji na lata 2014–2018

Lp. Imię i nazwisko Adres Telefon/e-mail Pełniona funkcja Reprezentuje góry

1 Witold Rosa ul. Chwaliboskie 10
41-260 Sławków

32 291 75 86, 607 452 075
witold.rosa@wp.pl Przewodniczący Wszystkie

2 Jan Wilanowski ul. Tyska 50
40-655 Katowice

32 202 86 08, 600 586 235
janwilanowski@wp.pl Wiceprzewodniczący Wszystkie

3 Magdalena Świeży ul. Bema 60 
40-777 Katowice

501 252 852
magdalenaswiezy@gmail.com Sekretarz Beskid Zachodni, 

Jura Krakowsko-Częstochowska

4 Aleksander Jarmuła Stare Żukowice 1
33-151 Nowa Jastrząbka

14 678 68 15, 603 678 999
furiosowestern@poczta.onet.pl Beskid Wschodni – Pogórze

5 Józef Mos ul. Głowackiego 4/1
38-500 Sanok

18 446 93 02, 604 833 752
jozefmos@wp.pl Beskid Wschodni – całość

6 Ryszard Krzeszewski Chmiel 28
38-715 Dwernik

13 461 08 34
konie@bieszczady.info.pl Bieszczady

7 Andrzej Wojtasik al. Pokoju 2/21
42-207 Częstochowa

34 323 30 65, 608 788 098
aderesz@tlen.pl

Jura Krakowsko-Częstochowska 
i Wieluńska

8 Ewa Siergiej ul. Dębrznik 74
58-400 Kamienna Góra

75 744 64 74, 667 362 968
debrznik@gmail.com Sudety

9 Maciej Król Brzeście 36a
26-120 Bliżyn 41 254 10 23 Góry Świętokrzyskie

10 Marek P. Krzemień ul. Konarskiego 43/4
30-046 Kraków

12 633 41 78, 605 681 575
M.P.Krzemien@poczta.fm

Honorowy 
Przewodniczący Wszystkie

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 Ewa Siergiej – Górska Turystyka Konna 
i Hipoterapia „KONIEWO”

ul. Dębrznik 74, 58-400 Kamienna Góra,
tel. 75 744 64 74, tel. kom. 667 362 968

Jura Krakowsko-Częstochowska Katarzyna Smółka ul. Balicka 118c, 30-149 Kraków, tel. kom. 501 670 762

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
ul. Jagiellońska 6/6a, 31-010 Kraków

NIP: 528-90-10-044

Witold Rosa
ul. Chwaliboskie 10, 41-260 Sławków 

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

Jan Wilanowski
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 JEŹDZIECKIE 
(wszystkie rodzaje)

• KSIĄŻECZKI JEŹDZIECKIE
• KAMIZELKI 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 rok 2013:

Wydane odznaki:
• popularne 322
• brązowe 51
• srebrne 17

Kursy Przodowników GTJ PTTK:
• zorganizowano 2

Przeszkolono Przodowników:
• I stopnia 21

Nadano uprawnienia:
• przodownickie łącznie 53

Licencje koni:
• wystawiono 13

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

Legitymacja przodownicka jest ważna wyłącznie z opłaconymi składkami członkowskimi PTTK!
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dla Przodowników! 
Przy zakupie znaczków 
członkowskich PTTK 

w Oddziałach prosimy 
o przekazanie informacji: 
„JESTEM PRZODOWNIKIEM 
TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ”


