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XVI Sejmik Przodowników 
Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK

Szczęśliwy ten, kto dostrzega swe błędy i stara się je bez-
ustannie odszukiwać: taki człowiek osiągnie doskonałość – tak 
mówi fi lozof. Wielu z nas przodowników osiągnęło w swoim tu-
rystycznym i jeździeckim sensie szczyty umiejętności i wiedzy. 
Tak nam się przynajmniej wydaje. To dobrze, że tak jest, ale 
szkolenie, dokształcanie, podnoszenie kwalifi kacji jest elemen-
tem koniecznym do ciągłego budowania samego siebie. Tema-

tem wiodącym naszego Sejmiku będzie zwrócenie uwagi na poziom, jakość i potrzebę 
podnoszenia własnych kwalifi kacji. Jest potrzeba dążenia do osiągania szczytów umie-
jętności w prowadzeniu wycieczek, szkoleniu koni i kontakcie z drugim człowiekiem. 
W czasie sejmikowania wymienimy się także doświadczeniami i na pewno wrócimy bo-
gatsi o nowe doświadczenia i wiedzę.

A na co dzień w kontakcie z końmi i jeźdźcami życzę Wam ciągłego pędu do 
nowej wiedzy, a co za tym idzie do doskonałości.

(Witold Rosa – Przewodniczący Komisji GTJ ZG PTTK)

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 Rancho „Arizona City”
Artur Górecki

ul. Słone 23, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 74 866 12 62, tel. kom. 602 434 796

Jura 
Krakowsko-Częstochowska

Rancho „Geronimo”
Katarzyna Smółka

Rodaki, ul. Grabowska 3, 32-310 Klucze
tel. kom. 509 327 734

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 JEŹDZIECKIE 
– wszystkie rodzaje,

• 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 rok 2011:

Wydane odznaki:
• popularne 442
• brązowe 151
• srebrne 45
• złote 2

Kursy Przodowników GTJ PTTK:
• zorganizowano 6

Przeszkolono Przodowników:
• I stopnia st. klasyczny 38
• II stopnia st. klasyczny 11
• I stopnia st. western 24
• II stopnia st. western –

Nadano uprawnienia:
• przodownickie łącznie 39

Aktualnie:
• Ośrodki afi liowane 71
• Ośrodki współpracujące 45

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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Uśmiech dla dzieci
Dzieciaki z Ośrodka dla Niewidomych 

i Słabowidzących z Krakowa ciągle o nas 
pamiętają. Zapraszamy do współpracy 
z dziećmi. Jeśli masz kilka koni i chęć do 
sprawienia radości grupie bardzo młodych 
ludzi pokrzywdzonych przez los daj nam 
znać i znajdziemy dobry termin by zrealizo-
wać wycieczkę do Ciebie. (JW)

Nowości w regulaminach
Jak mówiłem we wstępie do INFOR-

MATORA bardzo leży nam na sercu jakość 
szkolenia. Po ukończeniu kursu kandydat 
na przodownika powinien odbyć staż przo-
downicki. To jest czas, by stał się osobą 
wykwalifi kowaną, biegłą w sztuce jeździe-
ckiej i obchodzeniu się z końmi. Uchwałą 
Komisji wprowdziliśmy „INSTRUKCJĘ 
ODBYWANIA STAŻU”, odrębną dla I i II 
stopnia uprawnień. Prace nad tym doku-
mentem były prowadzone pod przewodni-
ctwem Andrzeja Wojtasika. Kandydat na 
przodownika będzie prowadził swój własny 
DZIENNIK STAŻYSTY, a opiekun stażu 
w ośrodku stażowym będzie mógł na bie-
żąco zaliczać poszczególne umiejętności 
– po ich nabyciu. Nowością jest koniecz-
ność odmalowania przez kandydata od-
cinka szlaku konnego pod okiem opiekuna 
z ośrodka stażowego. Liczmy na życzliwe 
przyjęcie wprowadzonych zmian i oczywi-
ście na opinie o nich. (WR)

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

• srebrna: Rafał Osiecki, Ryszard Krzeszewski, Andrzej Wojtasik, Alex Jarmuła, 
Janek Tomczyk, Antoni Zieliński, Michal Palka, Piotr Pietryka, Rafał Dolata, Kornel 
Kobak

• złota: Stefan kobak
Dyplom PTTK:

• Jacek Krawiec, Jan Lisowicz, Artur Gierula 
Srebrna Honorowa Odznaka PTTK:

• Józef Kuśnierz, Józef Mos
Dyplom Komisji GTJ ZG PTTK:

• Marta Szymala, Krzysztof Francuz, Katarzyna Krawczyk, Dominika Kozioł, 
Magdalena i Łukasz Kuras, Stajnia „Biały Borek”, ks. Adam Niwiński, Barbara 
i Robert Tyczewicz, Ilona i Krzysztof Holecki, Katarzyna Krawczyk, Dominika 
Kozioł

Medal Komisji GTJ ZG PTTK:
• Leszek Janicki 

Złota Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej:*
• Wojciech Adamczyk, Antoni Zieliński

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

Legitymacja przodownicka jest ważna wyłącznie z opłaconymi składkami członkowskimi PTTK

Z ostatniej chwili..... Nastapiło przedłużenie
    Głównego Szlaku Sudeckiego

    Obecnie Szlak Sudecki prowadzi 
    od Karpcza w Bory Dolnośląskie.
    Wiecej informacji przekażemy na Sejmiku.

Nowy 
Sekretarz 
Generalny 
PTTK

We wrześniu 2011 roku Zarząd Główny 
PTTK wybrał Roman Bargieła na nowego 
Sekretarza Generalnego PTTK. Na co dzień 
jest to etatowy pracownik najwyższy ran-
gą do spraw zarządzania Towarzystwem. 
Roman Bargieł dotychczasowy członek 
Zarządu Głównego pochodzi ze struktur 
Towarzystwa z Katowic, wieloletni Sekre-
tarz Andrzej Gordon przeszedł do Zarządu 
Głównego na stanowisko Wiceprezesa.

Wszystkie szczegóły regulaminów, szlaków, ośrodków, 
kursów i bieżące komunikaty dostępne na www.gtj.pttk.pl.

Zapraszamy na VII Centralne Ognisko Papieskie PTTK

W tym roku Centralne Ognisko Papieskie odbędzie się w Głodówce k. Bukowiny Ta-
trzańskiej. Spotykamy się około godziny 19.45 przy kaplicy na Głodówce (obok ośrodka 
ZHP). O godzinie 20.15 planowana jest msza św., o godzinie 21.15 wyjście na polanę, 
a o godzinie 21.37 uroczyste rozpalenie ogniska i wspólne odśpiewanie „Barki”. 

Zapraszamy wszystkich chętnych pragnących uczcić pamięć Jana Pawła II.



Co to jest T.R.E.C.?
T.R.E.C. (fr. Techiqes de Randonnée Equestre de Compétition) jest stosunkowo młodą, jednak jedną z najszybciej rozwijających 

się na świecie dyscyplin jeździeckich, zaskarbiająca sobie coraz większe uznanie szerokiego grona zainteresowanych osób. Celem 
tej konkurencji jest kompleksowe sprawdzenie umiejętności konia i jeźdźca turystycznego. Pierwsze starty miały miejsce około 1970 r. 
we Francji, gdzie bardzo dobrze rozwinęła się turystyka konna. Koncepcja T.R.E.C. narodziła się w związku z potrzebą sprawdzenia 
kompetencji i wyszkolenia profesjonalnych przewodników turystyki jeździeckiej, jednak bardzo szybko ewoluowała, stając się testem 
przeznaczonym dla szerokiego grona turystów konnych. Był to debiut nowej konkurencji, w której jeźdźcy i ich konie mogli wykazać się 
swoimi umiejętnościami jazdy w terenie. Biorąc pod uwagę ilość jeźdźców zainteresowanych turystyką konną trudno się dziwić szybkie-
mu rozwojowi konkurencji i ogromnej popularności jaką zdobyła na całym świecie w przeciągu ostatnich 40 lat. Obecnie T.R.E.C. podbija 
kolejne kraje. Bardzo popularny jest w Wielkiej Brytanii (od 1996 roku BHS T.R.E.C.), w Kanadzie, w Australii, w krajach Unii Europejskiej, 
a nawet w RPA. Instytucją zarządzającą konkurencją w zakresie międzynarodowym jest F.I.T.E. (Federation Internationale de Tourisme 
Eqestre – www.fite-net.org). W Polsce konkurencja T.R.E.C. w sposób profesjonalny zaistniała dopiero w roku 2011 pod nazwą T.R.E.C. 
PTTK jako jedna z wielu aktywności Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej. Przetłumaczono najnowsze regulaminy F.I.T.E. dotyczące tej 
konkurencji i w oparciu o nie stworzono regulamin T.R.E.C. PTTK.

Pierwsze Próby
Pierwsze próby organizacji zawodów nowej konkurencji pod nazwą „Konkurs Konia Turystycznego T.R.E.C.” podjęto w Starych Żuko-

wicach w ośrodku WRTC Furioso, jako część tygodniowej imprezy „VII Plener Malarski 2011”. 6 maja 2011 r. zorganizowano jednodniowe 
zawody, w trakcie których rozegrano dwie fazy T.R.E.C.: fazę M.A. – polegającą na kontroli tempa w wyznaczonym korytarzu i fazę PTV 
– składającą się z 16 przeszkód terenowych. Wystartowało kilkanaście par jeździec-koń. Zawody te pozwoliły na zebranie pierwszych 
doświadczeń w organizacji i sędziowaniu tego typu wydarzeń. 

27 czerwca 2011 r., również w Starych Żukowicach, po raz pierwszy w Polsce spotkały się osoby zainteresowane organizacją zawo-
dów T.R.E.C. PTTK. Patronat nad T.R.E.C. PTTK objęła Komisja GTJ ZG PTTK. Na spotkaniu zaproponowano też utworzenie Podkomisji 
GTJ PTTK ds. T.R.E.C. odpowiedzialnej za kontynuację szkoleń organizatorów i sędziów, weryfikację i dostosowanie regulaminów oraz 
kontakty i aktywność służącą rozwojowi tej konkurencji na terenie całej Polski.

Już 30 lipca 2011 r. na Pustyni Błędowskiej rozegrano według nowego regulaminu T.R.E.C. PTTK zawody pod nazwą „VI Pustynny 
Rajd Konny z elementami T.R.E.C.”. Uczestnicy rajdu, zadowoleni z możliwości sprawdzenia swoich umiejętności, imprezę tę ocenili bar-
dzo wysoko. Wszystkie trzy fazy, zgodnie z regulaminem rozegrano po raz pierwszy w Polsce w Starych Żukowicach podczas dwudnio-
wych zawodów 14–15 sierpnia 2011 r. Organizatorzy zawodów wyznaczyli trasę biegu na orientację (POR) o długości 22 km. Pozostałe 
dwie fazy wyznaczono na terenie bądź w pobliżu ośrodka. 

T.R.E.C. PTTK na tyle spełnił oczekiwania uczestników i rozbudził zainteresowanie osób jeżdżących konno turystycznie, że na wnio-
sek zawodników 11 listopada 2011 r. w WRTC Furioso zorganizowano kolejny Konkurs Konia Turystycznego w oparciu o regulamin 
T.R.E.C. PTTK. Nieoficjalna i towarzyska impreza obejmowała dwa dni zawodów i wszystkie trzy fazy T.R.E.C., a na starcie stanęło 
23 zawodników.

Organizatorzy i sędziowie
Ostatnim wydarzeniem związanym z rozwojem konkurencji na terenie Polski było Szkolenie Organizatorów i Sędziów T.R.E.C. PTTK, 

które odbyło się w grudniu 2011 r. w WRTC Furioso. Uczestnicy (42 osoby) po dwóch dniach ciężkiej pracy, nabyli uprawnienia organi-
zatorów T.R.E.C. PTTK, a część która zdała egzamin sędziowski (26 osób) uprawnienia do sędziowania zawodów na lata 2012–2013. 
Ustalono także, że uprawnienia sędziowskie podlegać będą weryfikacji co dwa lata. Spotkanie pozwoliło na wyłonienie dużej grupy osób, 
które w następnych latach, w sposób profesjonalny będą propagowały ideę zawodów T.R.E.C. PTTK poprzez organizację wydarzeń, 
szkolenia zawodników, sędziów i inne działania służące rozwojowi konkurencji. Konkurencja T.R.E.C. stawia wyzwania zawodnikom i ich 
wierzchowcom, wymagając pełnego zakresu umiejętności koniecznych w turystycznej jeździe terenowej, takich jak: orientacja w zróż-
nicowanym terenie, wytrzymałość, umiejętność pokonywania naturalnych przeszkód terenowych, a nawet planowanie tempa i rozkładu 
sił w trakcie pokonywania trasy. Konkurencja jest otwarta dla różnorodnych stylów jazdy – może w niej wystartować zarówno jeździec 
klasyczny, w stylu western, jak i osoba jeżdżąca w innym dowolnym stylu. Nie ma ograniczeń odnośnie do rasy konia, czy używanego 
sprzętu (z wyjątkiem części ekwipunku wymienionych jako zabronione w regulaminie).

Na czym polega zabawa?
Zawody rozgrywane są w czasie dwóch dni. Składają się z trzech faz:

• fazy POR (orientacja w terenie) – polegająca na biegu na orientację w wyznaczonym czasie na określonej trasie;
• fazy M.A. (kontrola tempa) – polegająca na zaprezentowaniu umiejętności jaknajwolniejszego galopu i jaknajszybszego stępa 

w korytarzu o długości 150 m;
• fazy PTV (próba terenowa) – polegająca na pokonaniu trasy w terenie z 16 przeszkodami naturalnymi lub sztucznymi.

Przyszłość T.R.E.C.
Zawody T.R.E.C. PTTK mogą być doskonałym rozszerzeniem oferty ośrodków turystyki jeździeckiej, a także motywacją zarówno dla 

przodowników/instruktorów, jak i pozostałych jeźdźców do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności, a tym samym poprawy bezpie-
czeństwa odbywanych spacerów, wycieczek lub kilkudniowych rajdów.

Dzięki zaangażowaniu właścicieli ośrodków turystyki jeździeckiej i uzyskaniu przez nich stosownych uprawnień do sędziowania  
i organizowania zawodów T.R.E.C. PTTK istnieje szansa na ujednolicenie zawodów jeździeckich organizowanych przez te ośrodki. Taka 
sytuacja ułatwiłaby starty zawodników z różnych regionów oraz zwiększyła integrację pasjonatów turystyki jeździeckiej. Zawody T.R.E.C. 
PTTK rozgrywane na terenie całej Polski południowej (i nie tylko) byłyby również ciekawą formą promocji turystki jeździeckiej i ośrodków 
GTJ PTTK.

Planuje się wprowadzenie ogólnopolskiego rankingu, którego finał ogłaszany będzie na Sejmiku Przodowników Turystyki Jeździeckiej 
PTTK. Z tych względów podjęto decyzję o konieczności posiadania brązowej odznaki GTJ przez zawodników, którzy będą brać udział 
we wspomnianym rankingu.

Ośrodkom GTJ, które podejmą się organizowania zawodów, dziękujemy za czynny udział i pomoc we wdrażaniu tej nowej (w Polsce) 
dyscypliny, natomiast uczestnikom życzymy niezapomnianych emocji i dobrej zabawy!

Opracowanie tekstu: Ania Korfel przy współudziale Kasi Smółki.

Rajd traperski
Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej „U Prezesa” w Chmielu od wielu lat organizuje rajdy traperskie, a właściwie traperskie wy-

prawy w siodle, po całych Bieszczadach. Na wyprawę zabieramy ze sobą tylko to, co jest konieczne do przetrwania kilku dni w górach. 
Torby juczne wypakowane są jedzeniem na cała drogę, osobiste drobiazgi minimalizujemy do niezbędnych (przydaje sie piersiówka). 
Do siodeł troczymy śpiwory, karimaty i płaszcze przeciwdeszczowe. Prezes zabiera jeszcze przydatną w trasie siekierę i nieodzowny 
czajniczek. No i w drogę – w klimacie western – długie strzemiona, luźna wodza i kapelusze. Kulbaki kowbojskie idealnie nadają się do 
traperskich wypraw – szeroki napierśnik i tylny popręg stabilizują siodło, jest do czego przytroczyć cały ekwipunek. Ponieważ konie są 
szkolone naturalnymi metodami są uważne i nie boją się trudnej trasy. Przemierzając na ich grzbiecie bezdroża Bieszczadów czujemy 
się pewnie i wygodnie.

Trasę wyprawy ustalamy w dniu wyjazdu, uwzględniając warunki pogodowe. Przeważnie nocujemy w terenie. Gdy zbliża się zmrok 
szukamy miejsca na nocleg – blisko potoku lub rzeki z dużą ilością trawy dla koni. Szybko organizujemy obóz, gromadzimy drzewo 
i rozpalamy ognisko. Nim się spostrzeżemy czajniczek już wesoło bulgocze na ogniu. Za chwilę pijemy herbatę i zjadamy zasłużoną 
kolacyjkę. Potem już tylko rozkładamy się w koło ogniska wtuleni w śpiwory z siodłem pod głową i słuchamy opowieści lasu. Jeśli pogoda 
nam nie dopisze szukamy zadaszenia lub wiaty, a niekiedy zbaczamy do schroniska by się wysuszyć i wypić grzane piwo. 

W czasie rajdu poruszamy się najczęściej stępem lub kłusem w 8–10 koni. Pokonując strome podjazdy i zjazdy czasem schodzimy 
z koni. Przeprawiamy się przez rzeki i potoki. Poruszamy się pasmem Otrytu, odwiedzamy doliny Krywego i Tworylnego, gdzie możemy 
znaleźć ślady dawnych mieszkańców – ruiny cerkwi i dworów. Co kilka godzin robimy popas w miejscu zapomnianym przez Boga i ludzi. 
Rozpalamy małe ognisko, pijemy kawę, posilamy się i jedziemy dalej. 

Rajdy organizujemy wyłącznie wiosną i jesienią. W Bieszczadach jest wtedy dosyć pusto i bardzo pięknie. Można, przy odrobinie 
szczęścia, przemierzać góry nie spotykając innego człowieka przez kilka dni, za to można jechać śladem niedźwiedzia, zobaczyć żubry, 
jelenie, dziki... A bieszczadzka przyroda czaruje nas, rzuca na nas uroki, więc często za rok w prawie tym samym składzie ruszamy po-
nownie na tą swoistą ścieżkę przetrwania. 

Ryszard Krzeszewski „Prezes”

Zeszłoroczne VI Centralne Ognisko Papieskie – Jaworki, 2 kwietnia 2011 r.
2 kwietnia 2011 roku zapaliliśmy VI Centralne Ognisko Papieskie PTTK w Jaworkach. W przepiękniej cerkwii w Jaworkach odbyła się 

uroczysta msza. Prowadzący nabożeństwo ksiądz opowiadał o obecności Jana Pawła II wśród gór i górali. Obecny był sztandar Oddziału 
PTTK ze Szczawnicy. Na wzgórzu nad Jaworkami o 21.37 rozpaliliśmy ognisko z udziałem około 250 miejscowych osób. Śpiewaliśmy 
„Barkę” i przeżywaliśmy wspólnie piękne chwile. (WR)


