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XX Jubileuszowy Sejmik Przodowników Górskiej 
Turystyki Jeździeckiej PTTK

W Polsce tradycja sejmików sięga XIV wieku. Od początku zwoływane były w celu 
podejmowania ważnych uchwał oraz wypracowywania wspólnego stanowiska w istot-
nych dla danej społeczności kwestiach, jednak przede wszystkim stanowiły okazję do spotkania i ciągnących się 
nieraz całymi dniami kuluarowych dyskusji.

Właśnie tak postrzegana rola sejmiku zainspirowała mnie do zorganizowania wspólnie z Włodkiem Kario – 
ówczesnym kierownikiem Stadniny Koni Huculskich w Gładyszowie, gdzie wszystko się zaczęło dla naszego 
środowiska górskich turystów konnych – pierwszego Sejmiku Przodowników GTJ PTTK.

Właśnie kończył się pierwszy okres budowy struktur PTTK dla jeździeckiej turystyki górskiej. Mieliśmy już 
własną odznakę, odbyły się pierwsze kursy przodownickie, powstała wreszcie Komisja Turystyki Jeździeckiej 
Zarządu Głównego PTTK. Nadszedł więc czas, aby zacząć integrować nasze środowisko. Na sejmik przybyło 

43 przodowników spośród 78, którzy w ubiegłych latach uzyskali uprawnienia. Sejmik ten zgodnie z oczekiwaniami spełnił pokładane 
w nim nadzieje i autentycznie sprawił, że staliśmy się, co prawda rozrzuconą po wszystkich polskich górach, ale połączonych wspólną 
pasją grupą przyjaciół. 

Mijały lata, w kolejnych górach rokrocznie, na wiosnę, odbywały się Sejmiki. I tak ten, na którym się dziś 
spotykamy jest już dwudziesty. Każdy jubileusz staje się okazją do refl eksji, więc i ja pozwolę sobie podzielić się 
z Wami moją osobistą. Od początku uważałem, że największą wartością sejmików, nawiązującą zresztą do ich 
historii, o czym wspomniałem na wstępie, jest możliwość przyjacielskiego spotkania starych przyjaciół, z którymi 
często spotykamy się tylko raz w roku właśnie na sejmiku, oraz nawiązywanie nowych kontaktów i przyjaźni.

Z roku na rok wzrasta liczba uczestników naszych spotkań, o czym najlepiej świadczy poniższe zestawienie, 
gdzie w nawiasach podaję ich liczbę: I – Gładyszów 6 lipca 1997 r. (43), II – Wołosate 2–3 maja 1998 r. (15), 
III – Wołosate 24 kwietnia 1999 r. (25), IV – Wołosate 10 czerwca 2000 r. (32), V – Bukowina 17–18 marca 2001 r. 
(40), VI – Szczawnica 3–5 kwietnia 2002 r. (50), VII – Karpacz 28–30 marca 2003 r. (27), VIII – Ojców 2–4 kwiet-
nia 2004 r. (58), IX – Św. Katarzyna 1–3 kwietnia 2005 r. (87), X – Zawoja 7–9 kwietnia 2006 r. (88), XI – Żabnica 
30 marca–1 kwietnia 2007 r. (90), XII – Żabnica 4–6 kwietnia 2008 r. (80), XIII – Wysowa 3–5 kwietnia 2009 r. 
(94), XIV – Św. Katarzyna 27–29 marca 2010 r. (111), XV – Rabka 8–10 kwietnia 2011 r. (103), XVI – Bartkowa 
23–25 marca 2012 r. (135), XVII – Kąśna Dolna 19–21 kwietnia 2013 r. (150), XVIII – Węgierska Górka 11–13 
kwietnia 2014 r. (160), XIX – Hucisko Orle Gniazdo 10–12 kwietnia 2015 r. (232).

Z upływem lat Sejmiki wzbogacane są o liczne imprezy towarzyszące cieszące się dużym zainteresowaniem 
uczestników. Rozbudowuje się również część ofi cjalna naszych spotkań, co już nie budzi takiego entuzjazmu, 
zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przodownicy GTJ to przecież ludzie kochający konie i góry, a nade 
wszystko swobodę.

Z okazji jubileuszowego XX Sejmiku Przodowników GTJ PTTK życzę wszystkim jego uczestnikom, zgodnie 
z sejmikową tradycją, a także ideą, która przyświecała mi przy organizacji pierwszego Sejmiku w Gładyszowie, 
przede wszystkim miłych wrażeń podczas kolejnego przyjacielskiego spotkania, na które 
większość z nas z niecierpliwością oczekuje przez cały rok.

Marek Piotr Krzemień – Honorowy Przewodniczący Komisji GTJ ZG PTTK

Jubileusz 110-lecia założe-
nia Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego

W podzielonej zaborami Polsce, a kon-
kretnie pod zaborem rosyjskim (w tzw. 
Kongresówce), w 1906 r. powstało Pol-
skie Towarzystwo Krajoznawcze. Jednym 
z głównych celów ideowych Towarzystwa 
było pokazanie, zwłaszcza młodzieży, 
piękna ziemi ojczystej, by w ten nieco 
zakamufl owany sposób budzić w społe-
czeństwie umiłowanie kraju, jego histo-
rycznego dorobku i rozwijać partiotyzm. 
Po II wojnie światowej w 1950 r. wraz 
z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim 
połączone organizacje utworzyły Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
– organizację, z którą tworzymy jej dzi-
siejszą historię. Do zapoznania z historią 
obu organizacji zapraszamy na stronę: 
www.http://pttk.pl/pttk/historia.php.

Długo oczekiwany INSTRUKTOR TURYSTYKI 
JEźDZIECKIEJ PTTK – już jest!

Od wielu lat – na skutek presji środowiska przodownickiego, turystów konnych, rodzi-
ców dzieci uprawiających turystykę jeździecką i fi rm ubezpieczeniowych – nasza Komisja 
starała się wprowadzić nowy stopień w kwalifi kacjach przodownickich. Czyniliśmy różne 
starania. Prowadziliśmy rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu – ale nic 
z tego nie wychodziło. Dwukrotnie otrzymaliśmy odpowiedzi, że „to, co macie, jest lep-
sze od tego, co możecie otrzymać”. Stanowisko Zarządu Głównego PTTK początkowo 
też nie bardzo nam sprzyjało. Słowo PRZODOWNIK w naszym towarzystwie ma swoją 
historycznie ugruntowaną pozycję – wiemy to z kursów przodownickich. Ale ogół społe-
czeństwa nie zna etymologii tego słowa z turystycznego punktu widzenia. Po kolejnych 
rozmowach i negocjacjach obecny Zarząd Główny PTTK przychylił się do naszych sta-
rań. Wspólnie z Komisją Turystyki Jeździeckiej Nizinną opracowaliśmy nowe regulaminy:

• Przodowników i Instruktorów Turystyki Jeździeckiej PTTK,
• Odznak Turystyki Jeździeckiej PTTK,

które zostały zatwierdzone Uchwałami Zarządu Głównego PTTK:
• Uchwała nr 63/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanych regulaminów przodowni-
ków i instruktorów turystyki jeździeckiej PTTK,

• Uchwała nr 64/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 
2015 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanych regulaminów odznak tury-
styki jeździeckiej PTTK.

Dokończenie na następnej stronie.



Dokończenie artykułu ze str. 1
Co się zmieniło w systemie szkolenia i uprawnieniach – w kilku słowach:

• PRZODOWNIK TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ PTTK – zastępuje dotychczasowego Przodownika I stopnia. Program szkolenia 
i uprawnienia pozostają bez zmian.

• INSTRUKTOR TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ – w miejsce dotychczasowego Przodownika II stopnia. Program szkolenia obejmu-
je szerszy zakres wiedzy dotyczącej organizacji rajdów. Nowy system szkolenia oparty na nowych regulaminach kładzie główny 
nacisk na zajęcia praktyczne odbywające się w terenie, a nie na sali wykładowej. Uprawnienia jak Przodownik II stopnia.

A co z dotychczasowymi Przodownikami II stopnia? Sprawa jest prosta:
• nabyte uprawnienia Przodownika Turystyki Jeździeckiej PTTK II stopnia ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ NA ZAWSZE;
• opracowano „PRZEPISY PRZEJŚCIOWE” mające na celu adaptację uprawnień Przodownika „II stopnia” do uprawnień  

Instruktora Turystyki Jeździeckiej PTTK. Będzie to polegało na uczestnictwie w szkoleniu, na którym będą prowadzone zajęcia 
uzupełniające zakres wiedzy o poszerzone wymagania i umiejętności;

• od 2016 r. nie będą się już odbywały kursy na Przodownika Turystyki Jeździeckiej PTTK II stopnia.
Na koniec pragnę przypomnieć naszą zasadę: „nie chcemy być ważniejsi od innych”, ale chcemy robić to, co umiemy najlepiej, 

a przede wszystkim bezpiecznie.
Oprac. Jan Wilanowski

Dyplomy, medale i odznaczenia dla kadry GTJ PTTK
Dyplom Komisji GTJ ZG PTTK:

• Malwina Siwy – za zaangażowanie i aktywne prowadzenie działalności turystycznej,
• Marcin Łosin – za aktywne prowadzenie działalności turystycznej,
• Wiktoria Łakoma – za aktywne prowadzenie działalności turystycznej,
• Marta Szczeblewska – za aktywne prowadzenie działalności turystycznej,
• Jakub Musiał – za aktywne prowadzenie działalności turystycznej,
• Edyta Szczepanik – za aktywne prowadzenie działalności turystycznej,
• Małgorzata Nowak – za pomoc w organizacji życia turystycznego w Bieszczadach.

Medal XXV Lat Górskiej Turystyki Jeździeckiej w Strukturach PTTK:
• Kaja Tokarczyk z Jaworek, Henryk Miłoszewski – ZG PTTK.

Złota Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej:
• Justyna Karkoszka, Jakub i Marcin Musiał, Roman Buchta, Jowita i Leszek Lech.

Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży:
• brązowa: Artur Gierula, Natalia Kocjan.

Via della Misericordia – Kraków-Rzym 2016
We włoskim środowisku jeździeckim powstał pomysł, aby zorganizować „Pielgrzymkę 

Konną Drogą Miłosierdzia poprzez Europę z Krakowa do Rzymu z okazji Jubileuszu 
Miłosierdzia”. Do udziału w tej szczególnej wyprawie zaproszono jeźdźców z pięciu krajów, 
w tym z Polski. Wyzwanie podjęliśmy z radością (my, bo trzon pielgrzymów stanowili przo-
downicy GTJ PTTK) i 9 marca spod Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 
wyruszyliśmy Drogą Miłosierdzia w stronę Rzymu. Po 164 km, w asyście ponad 100 pod-
halańskich jeźdźców i fiakrów, przekazaliśmy Znak Miłosierdzia słowackim pielgrzymom.

Pomysłodawcą i organizatorem Drogi Miłosierdzia (Via della Misericordia) jest Wło-
ska Federacja Turystyki Jeździeckiej (FITETREC-ANTE), Komitet Olimpijski oraz Między-
narodowa Federacja Turystyki Jeździeckiej. Jest to międzynarodowa sztafeta konna dla 
uczczenia Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża Franciszka. Wyruszyła ona 
z Łagiewnik – światowej stolicy miłosierdzia – i poprzez Słowację, Austrię, Słowenię oraz 
Włochy zmierza do Bazyliki św. Piotra w Watykanie.

Federacja FITE jest organizacją mającą cele podobne do PTTK i Komisji Turystyki Jeź-
dzieckiej PTTK. Stąd też (przy aprobacie naszych Prezesów i Przewodniczących!) współor-
ganizatorem etapu polskiego – wraz z Duszpasterstwem Środowisk Jeździeckich – został 
Zarząd Główny PTTK, Komisja GTJ oraz TREC PTTK. Patronat nad całością objęli papież 
Franciszek, kard. Stanisław Dziwisz oraz Miasto Kraków i Rzym. Jeźdźców na polskiej tra-
sie prowadził Józef Mos – honorowy przodownik turystyki jeździeckiej.

Via della Misericordia uroczyście rozpoczęła się 9 marca o godz. 10.00. U stóp Bazyliki 
Bożego Miłosierdzia zgromadziło się 25 jeźdźców i 4 dorożki. Obecna była delegacja FITE 
z jej prezesem Alessandro Silvestrinim, przedstawiciele wielu ośrodków jeździeckich, kawa-
lerzyści oraz bardzo liczni sympatycy koni. Najpierw wysłuchaliśmy słów papieża „O piel-
grzymowaniu” i odmówiliśmy modlitwę Roku Jubileuszowego, po czym Metropolita Krakow-
ski kard. Stanisław Dziwisz pobłogosławił pielgrzymów oraz Znak Miłosierdzia (który jeźdźcy 
wiozą do Rzymu), a następnie ze wszystkimi obecnymi przeszedł przez Bramę Miłosierdzia 
i wsiadł do dorożki, by towarzyszyć nam na pierwszym odcinku. W tym dniu, zatrzymu-
jąc się przed Bazyliką św. Jana Pawła II, dotarliśmy do opactwa Benedyktynów w Tyńcu.  
Wieczorem wróciliśmy do Łagiewnik na Mszę św. w kaplicy św. Faustyny, po której spot-
kaliśmy się przy stole w gronie przyjaciół-koniarzy. Kolejnego dnia, sami już jeźdźcy, wyru-
szyli przez KJ Facimiech do Kalwarii Zebrzydowskiej. Dróżkami Kalwaryjskimi dotarliśmy 
do klasztoru i Lanckorony. Pielgrzymi szlak kolejnych dni prowadził przez Jordanów, OJK 
Toporzysko, Harkabuz, Stajnie Dworna w Rogoźniku aż do Sanktuarium Królowej Podhala 
w Ludźmierzu. Finał polskiego etapu miał miejsce w Chochołowie, gdzie po odmówieniu 
Koronki do Bożego Miłosierdzia na granicy przekazaliśmy Znak Miłosierdzia pielgrzymom 
ze Słowacji, a w dniach obrad naszego Sejmiku jest już prawdopodobnie w Słowenii.

Opr. Ks. Adam Niwiński – duszpasterz środowisk jeździeckich, przodownik GTJ PTTK

Przegląd ośrodków afilio-
wanych, współpracujących 
i baz

W 2016 roku planowane jest przepro-
wadzenie przeglądu wszystkich naszych 
ośrodków afiliowanych, współpracujących 
i baz. Prosimy o pobranie z naszej strony 
internetowej druku „Wniosek o Afiliację”, 
wypełnienie go i odesłanie mailem na 
adres: janwilanowski@wp.pl lub pocztą 
tradycyjną: Jan Wilanowski, ul. Tyska 50,  
40-655 Katowice.
Prosimy właścicieli ośrodków o wyko-
nanie tego do końca września 2016 r.!



XV Rajd Kadrowy 2015
Rajd Kadrowy Przodowników GTJ ma 

na celu integrację środowiska jeździeckie-
go oraz propagowanie turystyki konnej 
w górach. Już od 15 lat ekipy rajdowe pod 
wodzą przodowników z Podkarpacia spoty-
kają się co roku w pierwszą sobotę czerwca 
w OGTJ „U Prezesa” w Chmielu n. Sanem 
w samym sercu Bieszczadów.

Spotkanie w 2015 r. było jubileuszowe. 
Zbiegały się dwie rocznice. 15 Rajd Kadro-
wy z piętnastoleciem istnienia Bieszczadz-
kiego Klubu GTJ PTTK.

Do ogniska z dzikiem na rożnie – pre-
zentu od Rafała Osieckiego ze Stajni „Tro-
haniec” – zjechały się rajdy z wielu biesz-
czadzkich ośrodków. Pierwszy pojawił się 
w 7 koni Tomek Kwiatkowski z Żubracze-
go, potem Krzysztof Szymala z córką Mar-
tą i całą ekipą ze Strzebowisk – 12 koni, 
nastepnie Stajnia „Trohaniec” z Lutowisk 
– 9 koni i Artur Gierula z Osławic pod Ko-
mańczą – 5 koni. Późnym wieczorem, jako 
ostatni, dotarł Adaś „Rudy” Rymarowicz ze 
swoją ekipą. Na wspólnej biesiadzie pojawił 
się jeszcze Staszek i Jan Myślińscy z Po-
lańczyka, Jarosław Nowak z Dwernika oraz 
Piotr Tuniewicz z Krzywego. 

Najstarszym uczestnikiem rajdu była 
pani Teresa Baranowska ze Strzebowisk, 
a najmłodszym Jagusia Krzeszewska 
z Chmiela. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkową odznakę symbolizującą 
XV Rajd Kadrowy oraz 15 rocznicę Biesz-
czadzkiego Klubu GTJ.

Oprac. Joanna Krzeszewska

XIV Gala Jeździecka
10 stycznia 2016 r. na zamku w Kliczkowie odbyła się XIV Gala Jeździecka. 

Organizatorami Gali byli: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Tor Wyścigów Konnych 
„Partynice” i zamek Kliczków. Na Gali wręczono puchary dla wyjątkowych i zasłużonych 
instytucji związanych ze sprawami jeździeckimi. Kapituła Odznaczeń zaproponowała 
cztery najwyższe wyróżnienia. Nam – Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK 
wręczony został puchar w kategorii BEZPIECZNY PRZEWODNIK, a wręczenia z ra-
mienia Kapituły dokonał Jurek Pokój z Western City „Pod Śnieżką”. Nagrodę w imieniu 
Komisji odebrał i w Gali wziął udział Jan Wilanowski, wiceprzewodniczący Komisji, 
ze swoją partnerką Małgorzatą Tomalą.

Witold Rosa

Sukcesy przodowników
W kwietniu 2015 r. odbyły się Mistrzo-

stwa Polski w skokach przez przeszkody 
w jeździe bez ogłowia Wrocław-Partynice 
2015, w których to nasz kolega przodownik 
turystyki jeździeckiej Tomek Kwiatkowski 
z OGTJ „Połoniny” w Żubraczem na koniu 
Polo zdobył tytuł Mistrza Polski w Skokach 
Bez Ogłowia. Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy powodzenia w następnych startach.

Spotkanie Rady COTG PTTK w Krakowie
W spotkaniu 10 czerwca 2015 r. udział wzięli: Jerzy Gajewski – przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, Edmund Brzo-

zowski – przewodniczący Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, Jan Wilanowski – wiceprzewodniczący Komisji Górskiej Turystyki 
Jeździeckiej ZG PTTK oraz Jerzy Kapłon – dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK.

Poruszono tematykę współpracy między COTG PTTK a Komisjami:
• KGTJ ZG PTTK w zakresie projektowania i realizowania renowacji szlaków konnych w górach. Ustalono, że KGTJ ZG PTTK 

wskaże ośrodki odpowiedzialne za poszczególne obszary znakowania i w oparciu o ich uwagi złoży najdalej do końca wrześ-
nia 2015 r. plan prac znakarskich na rok 2016. Komisja przekaże także informacje o ewentualnych osobach, które będą mogły 
realizować prace znakarskie. Komisja zapoznała się z portalem http://malopolska.szlaki.pttk.pl i możliwością pokazania szla-
ków turystycznych w najbliższym otoczeniu stanic. COTG PTTK złożył propozycję przyjęcia artykułów o charakterze promują-
cym turystykę konną w górach do „Gazety Górskiej”.

• KTN ZG PTTK – przewodniczący Edmund Brzozowski został poinformowany o zakończeniu prac związanych z redakcją 
książki o KTN ZG PTTK. COTG poinformował o przygotowywanych do druku w 2015 r. przewodnikach dla turystów narciarzy 
po Beskidzie Sądeckim i okolicach oraz po Tatrach Polskich i Słowackich wraz z Niżnymi Tatrami.

Przedstawiciele Komisji ustalili, że istnieje możliwość włączenia do wydawnictwa pt. Regulaminy Górskich Odznak Turystycz-
nych PTTK informacji o zasadach zdobywania i weryfi kacji odznak GTJ, a KTG ZG PTTK złożyła ofertę przekazania do Wydawnictwa 
„Wierchy” artykułów o charakterze odpowiednim do tego wydawnictwa propagujących turystykę narciarską i konną w górach. 

Spotkanie przedstawicieli Komisji Turystyki 
Jeździeckiej z Polskim Związkiem Jeździeckim

17 lutego 2016 r. w siedzibie Polskiego Związku Jeździeckiego w Warszawie odby-
ło się spotkanie. Komisję Turystyki Jeździeckiej Nizinną reprezentował przewodniczący 
Andrzej Ruta i członek Komisji Joanna Sokólska. Naszą Komisję Górskiej Turystyki Jeź-
dzieckiej reprezentował przewodniczący Witold Rosa i wiceprzewodniczący Jan Wila-
nowski. Zarząd Główny PTTK reprezentowała Grażyna Orłowska.

Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Michał Szubski oraz członek Zarządu 
Wojciech Jochymek zadeklarowali chęć współpracy na styku naszych wspólnych dzia-
łań. Atmosfera była koleżeńska i życzliwa, co dobrze rokuje na pomyślną współpracę 
w najbliższym czasie.



Wyróżnienie dla Ośrodka Hipoterapeutycznego „Padok” 
i nagroda dla mysłowickiego oddziału PTTK

10 marca 2016 r. w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego PTTK miało miejsce 
wręczenie nagród w konkursie na „Najlepszą ofertę programową dla osób niepełnospraw-
nych realizowaną w oddziałach PTTK”. Z radością informujemy, że PTTK Oddział Mysło-
wice zajął w tym konkursie pierwsze miejsce. W tym sukcesie miał swój niemały udział 
Ośrodek Hipoterapeutyczny „Padok” – prowadzony przez naszego kolegę Przodownika 
Turystyki Jeździeckiej Michała Stogniewa, który uhonorowany został Śląską Honorową 
Odznaką PTTK, a jego ośrodek wyróżniono „Dyplomem uznania za działalność na rzecz 
rozwoju turystyki wśród osób niepełnosprawnych”.

Pierwszy jeździecki Śpiewnik Ballady Konnego Szlaku
Z radością informujemy wszystkich – uczestnicy XX Sejmiku otrzymali już na rozpoczęcie – że wydaliśmy pierwszy jeździecki Śpiewnik 

Ballady Konnego Szlaku. Pierwszy rozdział zawiera ponad dwadzieścia autorskich piosenek poruszających tematy turystyki jeździeckiej. 
Są to najcenniejsze żywe zapisy naszych 
spotkań z końmi i piosenką. Uzupełnieniem 
śpiewnika są pozostałe rozdziały zawierają-
ce teksty piosenek do wspólnego śpiewania 
przy kominku czy ognisku. 

Opracowania pierwszej części podjął 
się Zbyszek Widuliński. Pozostałe rozdzia-
ły opracowały Kasia Smółka i Dominika  
Nosal. Tematyczne obrazki wykonała Syl-
wia Piwowarska-Kałużny.

Dziękujemy za pracę włożoną w opra-
cowanie śpiewnika, a ośrodki turystyki  
jeździeckiej zachęcamy do jego populary-
zacji.

Czekamy na propozycje do nowych wy-
dań i szukamy osób chętnych do współpra-
cy w tym zakresie.

W wydaniu śpiewnika finansowo po-
mogło nam Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. z Jeleniej 
Góry, za co serdecznie dziękujemy.

Dzień z życia doświadczonego Przodownika  
Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK
Tekst i muzyka: Zbyszek Widuliński

Budzisz się nad ranem, zmywasz z twarzy resztki snu   G  D
Rżenie koni w stajni słyszysz już   G  G7
Sakwy już od wczoraj wypełnione są obficie   C  G
Nic tam nie ma do jedzenia – jest – wyłącznie „samo życie”   D  G  G7

Ref.: A przed nami szlak w oddali, od Kobaka do Szymali   C  G
Gdzie mieszkają Zakapiory, zatopieni w góry, bory   D  G  G7
Gdzie nie gorsi od nich wcale transjurajscy są górale   C  G
Tutaj świat się wolniej zmienia – bo to ludzie od Krzemienia   D  G

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.

Ref.: …

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

Ref.: ...

A wieczorem, przy ognisku pijesz piwa łyk
Odczytujesz sms-ów plik
Strach do domu wracać bo już teraz jest wiadome
Że zyskałeś znów przyjacioł, lecz straciłeś właśnie żonę

Ref.: …

Jurajska apteka
Tekst i muzyka: Zbyszek Widuliński

Tam, gdzie nad stawem wierzba się pochyla   C  G
Rośnie sobie w cieniu zaryczka kobyla   C
Jeśliś ranny lub dopadła cię opuchlizna   F  C
Zerwij, zaparz, wypij – pozostanie blizna   G  C
Ref.: Jurajska apteka od wiosny po jesień   C  F  C

Herba non wulgaris – ulgę ci przyniesie   G  C
Na wzgórzu, gdzie niemal tylko lita skała
W szczelinach wyrasta berbelucha biała
Na skurcze i zgagę, na nieżyt jelitowy
Zerwij, zaparz, wypij – wkrotce będziesz zdrowy

Ref.: …
W dolinie, gdzie matecznik mgłą jest spowity
Wśrod skał wyrasta zakacnik pospolity
Balowałeś wczoraj i czujesz ból głowy?
Zerwij, zaparz, wypij – znów będziesz jak nowy

Ref.: …
Na skraju pastwiska pod zmurszałym płotem
Bimbrówka zwyczajna kładzie się pokotem
Trzeźwość cię dopadła, choć chciałbyś być w raju?
Zerwij, zaparz, wypij – znów będziesz na haju

Ref.: …
Wzdłuż drogi kamienistej rzecz to niecodzienna
Kusi pięknym kwiatem marycha wapienna
Na trudne pożycie z małżeńską połową
Zerwij, zaparz, wypij – znajdziesz sobie nową

Ref.: …



Wieści z krainy TREC PTTK
Zmiany w Regulaminie TREC PTTK w 2016 r.

Po pięciu latach naszej przygody z zawodami TREC PTTK nadszedł czas, aby zebrać i przeanalizować sygnały, sugestie i postulaty 
od organizatorów zawodów i zawodników dotyczące przebiegu, organizacji i poprawek, jakie trzeba wprowadzić w życie, aby nasza 
dyscyplina stała się jeszcze bardziej przejrzysta, przyjazna i atrakcyjna dla zawodników oraz bardziej przystępna dla rozpoczynających 
swoją przygodę z organizacją i startami w niej. Dlatego też konieczne stało się wprowadzenie szeregu zmian w regulaminie, które posta-
ram się przybliżyć w poniższym tekście.

Zmiany rozpoczynamy już od zgłaszania zawodów do kalendarza imprez na dany rok – pojawiają się tutaj dwa terminy graniczne 
zgłaszania zawodów. Pierwszy z nich to ostatni dzień lutego danego roku, ale, aby nie zamykać drzwi dla organizatorów, którzy np. 
uzyskają dofinansowanie, wsparcie sponsora itp., po tej dacie ustalono minimalny okres zgłoszenia zawodów na 8 tygodni przed ich 
rozpoczęciem. Ten czas od zgłoszenia zawodów do ich rozpoczęcia potrzebny jest na ich odpowiednie przygotowanie, wpisanie w kalen-
darz i rozpropagowanie na stronie www.trec.pttk.pl i w mediach społecznościowych. Zgłoszenie zawodów odbywa się na odpowiednim 
formularzu, który można pobrać ze strony www.trec.pttk.pl.

Kolejną znaczącą, wręcz rewolucyjną zmianą, jest wprowadzenie trzech poziomów zawodów, oznaczonych odpowiednio: 1, 2, 3 
gwiazdkami, których trudność wzrasta wraz z liczbą gwiazdek.

Wymagania dla fazy POR wyglądają następująco: 
• * – dystans dzienny to 15–20 km, minimalna ilość punktów kontroli na etapach to 2 plus start i meta. Start zawodników odbywa 

się w grupach.
• ** – dystans dzienny to 20–30 km, minimalna ilość punktów kontroli na etapach to 3 plus start i meta. Start zawodników odby-

wa się w grupach lub indywidualnie w zależności od decyzji organizatora.
• *** – dystans dzienny to 30–45 km, minimalna ilość punktów kontroli na etapach to 5 plus start i meta. Start zawodników 

odbywa się indywidualnie. Zmianie uległa również skala map dostarczanych zawodnikom: dopuszczony został przedział od 
1:50 000 do 1:25 000

W fazie PTV w zależności od poziomu trudności ulega zmianie liczba przeszkód i odpowiednio dla zawodów * to 8–12, dla ** to 12–16 
i *** – 16 .Również większość przeszkód fazy PTV została zmodyfikowana i dostosowana poprzez zmianę ich parametrów do poziomu 
zawodów. I tak np. wysokości przeszkód skokowych zostały ustalone na 60 cm dla *, 80 cm dla ** i 90 cm dla ***. Ponieważ zmianie 
uległa liczba przeszkód w fazie, inna jest maksymalna liczba punktów, które można zdobyć w zawodach o poszczególnych poziomach 
trudności i tak dla zawodów * wynosi ona od 80 do 120 punktów, dla ** od 120 do 160 punktów, w *** pozostało 160 punktów.

Faza MA (Kontrola tempa) nie doczekała się zmian parametrów, natomiast wprowadzono wymagania dotyczące obsady sędziow-
skiej. Fazę MA musi sędziować co najmniej 3 sędziów: przynajmniej 1 sędzia na bramce start, przynajmniej 1 sędzia na bramce meta 
i jeden na środku poza strefą korytarza. Sędziowie na bramkach są odpowiedzialni za pomiar czasu i obserwację zmiany chodu i prze-
kroczenia granicy korytarza, sędzia środkowy jest odpowiedzialny za obserwację zmiany chodu i przekroczenia granicy korytarza.  
Wszyscy sędziowie obserwują przejazd od początku do końca. W przypadkach spornych, jeżeli błąd jest zapisany na dwóch kartach 
ocen, jest uznawany za obecny.

Wraz z wprowadzeniem poziomów zawodów wprowadzono również pojęcie „Rangi zawodów”(Art. 2.2.). I tak zawody TREC PTTK 
mogą być rozgrywane jako zawody o poziomie trudności * lub** w zależności od wyboru organizatora, ale już Mistrzostwa Regionalne 
muszą być rozgrywane jako zawody ** i mogą mieć formułę otwartą lub zamkniętą. Mistrzostwa Polski Seniorów muszą być rozgrywane 
jako zawody o poziomie trudności ***, Mistrzostwa Polski Juniorów muszą być rozgrywane jako zawody o poziomie trudności **.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie dla zawodów o randze mistrzostw Komisarza Zawodów, który jest odpowiedzialny za nadzór 
nad pracą komisji sędziowskiej i nadzór nad organizacją całych zawodów. Jest to osoba wyznaczana na wniosek organizatora przez  
Podkomisję ds. TREC PTTK.

W części IX – Faza PTV – Trasa z przeszkodami regulaminu TREC PTTK został dodany Art. 9.8. zawierający Definicje, w którym po-
jawiają się szczegółowe opisy przypadków odmowy, wyłamania, wolty, upadku jeźdźca, upadku zawodnika podczas prowadzenia konia, 
upadku konia oraz błędu trasy – ma on następujące brzmienie:

Art. 9.8. Definicje
A – Odmowa – W przypadku przeszkód, w których jest dozwolony skok z zatrzymania, za zatrzymanie, bezpośrednio po którym 

następuje skok, nie przyznaje się punktów karnych. Koń może zrobić krok w bok, ale jeśli cofnie się, nawet o jeden krok, jest to 
uznawane za odmowę. Za drugą i kolejną odmowę uznaje się:

– ponowną nieskuteczną próbę pokonania przeszkody bezpośrednio po cofnięciu,
– zatrzymanie i cofnięcie przy ponownym najeździe na przeszkodę.

B – Wyłamanie – Za wyłamanie uznaje się sytuację, kiedy koń unika pokonania przeszkody w taki sposób, że jeździec jest zmuszony 
do ponownego najazdu na przeszkodę.

C – Wolta – Punkty karne lub błąd za efektywność za wykonanie wolty przyznaje się, kiedy zawodnik przecina ścieżkę obraną wcześ-
niej jako tor najazdu na przeszkodę.

Po odmowie, wyłamaniu lub upadku zawodnik może powrócić do najazdu, wykonując woltę bez otrzymywania dalszych  
punktów karnych.

D – Upadek jeźdźca – Za upadek jeźdźca uznaje się sytuację, kiedy zawodnik utraci kontakt fizyczny z koniem.
E – Upadek zawodnika podczas prowadzenia konia – Za upadek podczas prowadzenia konia uznaje się sytuację, kiedy jakakol-

wiek część ciała zawodnika dotknie ziemi, w sposób niekontrolowany, w celu utrzymania równowagi.
F – Upadek konia – Upadek konia następuje, kiedy łopatka i biodro konia dotknie ziemi lub oprze się o stały element przeszkody 

w celu utrzymania równowagi.



Podkarpacki Puchar TREC PTTK 2016
Po raz pierwszy w historii konkurencji TREC PTTK zor-

ganizowany zostanie cykl zawodów – Podkarpacki Puchar 
TREC PTTK. Organizatorzy to Ranczo Hucułek z Dębicy i Za-
groda Jeździecka „Mustang” z Dzikowca. Szczegóły znajdują 
się w Kalendarzu wydarzeń TREC PTTK na 2016 r.

Regulamin:
• W Podkarpackim Pucharze TREC mogą startować zawod-

nicy zarówno z kraju, jak i z zagranicy z prawem do nagród 
i tytułów.

• Podkarpacki Puchar TREC składa się z 3 zawodów kwalifika-
cyjnych i z zawodów finałowych.

• Podkarpacki Puchar TREC rozgrywany jest w dwóch katego-
riach: juniorów i seniorów.

• Start zawodników i koni wg regulaminu TREC PTTK.

Konkursy kwalifikacyjne:
• Dopuszcza się start zawodnika na różnych koniach.
• Kolejność startu. W konkursach kwalifikacyjnych zawodnicy 

startują w kolejności ustalonej w drodze losowania. W finale 
pierwsza dziesiątka rankingu startuje w odwrotnej kolejno-
ści do zajmowanych miejsc, pozostali w kolejności ustalonej 
w drodze losowania.

• Punktacja w konkursach kwalifikacyjnych wg regulaminu 
TREC PTTK.

• Punktacja w konkursie finałowym (poza regulaminowymi 
punktami) dla pierwszych 10 zawodników punkty dodatkowe: 
1. – 50 pkt., 2. – 35 pkt., 3. – 25 pkt., 4. – 20 pkt., 5. – 15 pkt., 
6. – 12 pkt., 7. – 10 pkt., 8. – 8 pkt., 9. – 6 pkt., 10 – 4 pkt.

• Ranking będzie aktualizowany po każdych zawodach.

Zawody finałowe:
• Klasyfikacja zawodników przed zawodami finałowymi tworzo-

na jest na podstawie zdobytych punktów bonifikacyjnych. Każ-
demu zawodnikowi liczą się wszystkie starty z kwalifikacji. 

• W zawodach finałowych udział może wziąć każdy, kto w do-
tychczasowym rankingu ukończył co najmniej jedne zawody. 

• O klasyfikacji końcowej Podkarpackiego Pucharu TREC de-
cyduje suma punktów z rankingu z całego cyklu zawodów. 

• W przypadku równych wyników na pozycjach medalowych 
decydujące o wyższej pozycji będą punkty z zawodów finało-
wych.

Podkarpacki Puchar TREC PTTK 2016 – kalendarium:
• 1 kwalifikacja: 14–15 maja 2016 r. – Zagroda Jeździecka 

„Mustang”, Dzikowiec,
• 2 kwalifikacja: 4–5 czerwca 2016 r. – Ranczo Hucułek, Dębica,
• 3 kwalifikacja: 17–18 września 2016 r. – Zagroda Jeździecka 

„Mustang”, Dzikowiec,
• Finał: 1–2 października 2016 r. – Ranczo Hucułek, Dębica.

G – Błąd trasy – Błąd trasy ma miejsce, kiedy zawodnik:
– nie ukończy trasy zgodnie z zaplanowaną kolejnością przeszkód;
– nie pokona wszystkich przeszkód wraz z liniami startu i mety we właściwej kolejności;
– pokona przeszkodę, która nie jest częścią toru lub pominie którąś z przeszkód.

Błąd trasy skutkuje przyznaniem zero punktów za fazę PTV.

Pojawienie się tych definicji ma jednoznacznie określić, w jakiej sytuacji mówimy o każdym z tych przewinień w trakcie przejazdu 
trasy PTV. Niejako „przy okazji” została również uściślona definicja rezygnacji z próby pokonania przeszkody znajdująca się w Art. 9.10. 
i uzyskała ona brzmienie: „Zawodnik, który nie chce pokonywać danej przeszkody, może z niej zrezygnować”.

Zawodnik, który rezygnuje z przeszkody, musi:
• zatrzymać się przy przeszkodzie,
• podnieść rękę do góry i powiedzieć sędziemu na przeszkodzie: „rezygnuję”.

W takim przypadku nie zostanie on eliminowany z fazy za błąd trasy i nadal będzie podlegał klasyfikacji. Skutkuje to przyznaniem 
dodatkowych sekund za czas przejazdu (+20 s za każdy przypadek).

Na tym kończą się zmiany w treści „Regulaminu Konkurencji TREC PTTK”. Z kronikarskiego obowiązku dodam jeszcze, że do listy 
przeszkód fazy PTV została dodana przeszkoda nr 36 „Ósemka”, która polega na przejechaniu figury „ósemka” z wodzami w jednej ręce 
bez dotknięcia beczek z zachowaniem początkowo obranego chodu zgodnie z trasą przeszkody. Reszta zmian do wglądu i pobrania na 
naszej stronie www.trec.pttk.pl.

Robert Stój

Powstał Zespół ds. TREC przy Komisji 
Nizinnej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK

Ponieważ TREC rozwija się od minionego sezonu również na 
równinach i na północy kraju, zgodnie z sugestią Zarządu Głów-
nego PTTK przy Komisji Nizinnej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK 
powstał Zespół ds. TREC.

Zadanie poprowadzenia go Komisja Turystyki Jeździeckiej 
powierzyła Indze Klaybor-Romańskiej. Współpraca ta została na-
wiązana ze względu na jej duże zaangażowanie w rozwój TREC 
na Warmii i Mazurach oraz działalność trecową wspólnie z innymi 
mazurskimi sędziami i organizatorami TREC.

W skład Zespołu wchodzą:
• Inga Klaybor-Romańska – tel. 509-931-439,  

e-mail: kurkingi@poczta.onet.pl;
• Anna Kostka – tel. 660-850-917,  

e-mail: ranchopozosi@gmail.com;
• Sławomir Nafalski – tel. 600-079-049,  

e-mail: slawek@pajtunskimlyn.pl.

Zespół ds. TREC, tak jak Podkomisja ds. TREC przy Komisji 
Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK w górach, jest odpowie-
dzialny na pozostałym terenie za:

1) Regulamin TREC PTTK.
2) Promocję zawodów (informacja w kalendarzu imprez 

na stronie www.trec.pttk.pl, na Facebooku TREC 
PTTK, publikacje i inne działania promocyjne).

3) Szkolenie sędziów i organizatorów TREC PTTK.
4) Weryfikację uprawnień sędziowskich.
5) Szkolenie wykładowców oraz standaryzacja prowadzo-

nych szkoleń i wykorzystywanych materiałów szkole-
niowych.

6) Wsparcie merytoryczne dla sędziów i organizatorów 
TREC PTTK.

7) Koordynację rozgrywanych zawodów oraz szkoleń.
8) Wsparcie dla stajni i ośrodków jeździeckich zaintereso-

wanych dyscypliną.
9) Rozwój dyscypliny w Polsce.

Ponieważ dyscyplina TREC PTTK jest jedna na terenie całej 
Polski, tak więc powstanie zespołu ma ułatwić rozwój TREC, ko-
ordynację zawodów i szkoleń na terenach poza górami, w ścisłej 
współpracy z pionierami tej dyscypliny z Podkomisji ds. TREC 
przy Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej. Liczymy na pomoc 
bardziej doświadczonych trecowców. 

Inga Klaybor-Romańska



Podsumowanie sezonu TREC PTTK 2015
Przed rozpoczęciem sezonu 2016 nadszedł czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w sezonie 2015, a było tego sporo! 
Po pierwsze, zawody TREC PTTK pojawiły się poza terenem zwyczajowej „jurysdykcji” Komisji Górskiej Turystyki Jeździe-
ckiej, czyli na Mazowszu i Mazurach – to efekt Kursów Organizatorów i Sędziów TREC PTTK, które przeprowadzono w Radzy-
minie i Kurkach. Po drugie, liczba pełnych, dwudniowych zawodów TREC PTTK w porównaniu do roku 2014 wzrosła o 50% 
(z 8 w 2014 r. do 12 w 2015 r.). Jest to rezultat znakomitej pracy wykonanej w ośrodkach jeździeckich, które postanowiły na stałe 
wprowadzić do swojej oferty TREC PTTK przez przeszkolonych i zaangażowanych pasjonatów tej dyscypliny. 

Kilka ośrodków jeździeckich i gmina Koziegłowy postanowiło 
również zainwestować w stałe przeszkody do TREC. Powstały one 
w: Green Road TREC – Ciok Farm Jadów, Stadnina Koni „Kurki”, 
Rancho Rossa Montana Chwalisław, „Pajtuński Młyn” Pajtuny.

Najbardziej aktywnym regionem TREC pozostało Podkarpacie 
z Zagrodą Jeździecką „Mustang” z Dzikowca koło Kolbuszowej na 
czele, Stajnią „Trafunek” z Dębowca i Ranczem Hucułek z Dębi-
cy. W Małopolsce zawody organizowali doświadczeni trecowcy: 
Stadnina Koni Huculskich Nielepice, ORiRK „Tabun” z Olszanicy 
oraz Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni Paryja z Ołpin. 
W Sudetach, oprócz „Rancha Rossa Montana” w Chwalisławiu, 
zawody TREC zagościły w „Folwarku Leszczynówka” w Budzo-
wie Kolonii i w Rzeczce. Na „nowych” terenach TREC zagościł w: 
„Ciok Farm Jadów”, Stadnina Koni „Kurki”, „Pajtuński Młyn” Pajtu-
ny. Po raz pierwszy zorganizowano też poważne zawody TREC 
PTTK na Śląsku dzięki zaangażowaniu Rancza Rosomak i Gminy 
Koziegłowy. Tradycyjnie już odbyły się Konkursy Sprawności Jeź-
dzieckiej z elementami TREC w Sławkowie i w Katowicach.

W 2015 r. przeprowadzono siedem kursów szkoleniowych dla 
organizatorów i sędziów TREC PTTK, podczas których przeszko-
lono 72 organizatorów, 66 sędziów, a 5 sędziów zweryfi kowano. 
Kursy zorganizowali: Zagroda Jeździecka „Mustang” – Dzikowiec 
koło Rzeszowa (Ewelina Nazimek Bąba, Łukasz Bąba), Dagmara 
Sasin w Stajni „Dragon” z Radzymina, Rancho Rossa Montana 
z Chwalisławia (Beata Markiewicz), Katarzyna Smółka w ORiRK 
„Tabun” Olszanica, Inga Klaybor-Romańska w Stadninie Koni 
„Kurki”, Aleksander Jarmuła w Koziegłowach, Stajnia Carpatica 
w Krzywem (Piotr Tuniewicz).

W sezonie 2015 zorganizowano dwanaście dwudniowych za-
wodów TREC PTTK, w których wystartowało 157 zawodników. Or-
ganizatorami byli: Stadnina Koni Huculskich Nielepice (Agnieszka 
Zborowska, Andrzej Mikołajewicz), ORiRK „Tabun” Olszanica, 
Zagroda Jeździecka „Mustang” – Dzikowiec k. Rzeszowa, „Fol-
wark Leszczynówka” Budzów Kolonia k. Srebrnej Góry, Rzeczka 
(Góry Sowie) organizator: Izabela Sajewicz, Stadnina Koni „Kur-
ki”, Stajnia „Trafunek” (obecnie Stajnia Rajdowo-Trecowa Beskid) 
z Dębowca, Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja” 
z Ołpin, Rancho Rossa Montana z Chwalisławia, Rancho Roso-
mak (Marcin i Jakub Musiał) i gmina Koziegłowy. Zorganizowa-
no również czternaście jednodniowych zawodów z elementami 
TREC PTTK, w których wystartowało 217 zawodników. Organiza-
torami tych zawodów były wszystkie ośrodki organizujące zawody 
dwudniowe oraz dodatkowo: „Pajtuński Młyn” (Sławomir Nafalski), 
Ciok Farm Jadów, Ranczo Hucułek z Dębicy, Ośrodek Hipotera-
peutyczny „Padok” z Katowic, Sportowy Klub Jeździecki „Jokar”, 
Stajnia „Pan De Rosa”, Stajnia „Tabun”.
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Powstała ofi cjalna strona internetowa – www.trec.pttk.pl – 
zaprojektowana przez Roberta Bzdęgę.

Ogłoszono konkurs na logo TREC 
PTTK, a ostatecznie z kilkunastu projektów 
wybrano ofi cjalne logo TREC PTTK, które 
prezentujemy obok.

Stałe tory TREC wybudowane w 2015 r.:
• Koziegłowy (woj. śląskie),
• Green Road TREC – Ciok Farm Jadów (woj. mazowieckie),
• Stadnina Koni „Kurki” (woj. warmińsko-mazurskie),
• Rancho Rossa Montana, Chwalisław (woj. dolnośląskie),
• „Pajtuński Młyn”, Pajtuny (woj. warmińsko-mazurskie).

Prezentacje i pokazy TREC PTTK:
• 6 czerwca 2015 r. – Gietrzwałd, w ramach III Rajdu Gietrz-

wałdzkiego organizowanego przez Stowarzyszenie „Z kopy-
ta przez Warmię i Mazury” i Warmińsko-Mazurski Klub Tury-
styki Konnej – prezentacja TREC PTTK i pokazowe zawody,

• 27–28 czerwca 2015 r. – Zagroda Jeździecka „Mustang” 
– prezentacja TREC PTTK i pokazy TREC podczas 
XVII Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale.

  

Tematyka TREC w mediach:
• marcowy numer „Gallop, Koń & Jeździec” – duży artykuł 

o TREC PTTK autorstwa Anny Korfel i Magdaleny Mastej,
• wrześniowy numer „Koń Polski” – relacja z zawodów TREC 

PTTK w Stajni Trafunek autorstwa Renaty Wilisowskiej,
• październikowy numer „Konie i Rumaki” – artykuł poświę-

cony konkurencji TREC i Mistrzostwom Sudetów TREC 
PTTK autorstwa Pauliny Dudzik-Deko,

• Relacja TVP Katowice z 22 września 2015 r. „Śląskie na 
weekend: Festiwal miłośników koni i muzyki «Z kopyta»” 
– o Mistrzostwach Śląska TREC PTTK i imprezie towa-
rzyszącej. Śledząc bacznie rozwój konkurencji TREC 
PTTK widać wyraźnie, że sezon 2015 jest przełomowym 
sezonem. TREC wychodzi poza granice górskich obsza-
rów naszego kraju i lawinowo rośnie zainteresowanie 
konkurencją. Widać zaangażowanie i pracę podkomisji 
ds. TREC, ale przede wszystkim ośrodków i osób w tere-
nie. Największy ciężar rozwoju konkurencji ponoszą or-
ganizatorzy wydarzeń TREC i to głównie dzięki nim mo-
żemy dzisiaj pochwalić się jej rozwojem. Organizatorów 
wspierają władze gmin, dziennikarze i ekipy z ośrodków 
jeździeckich. Chcieliśmy wszystkim serdecznie podzięko-
wać. Część organizatorów wychodzi jednak poza granice 
swoich ośrodków i nie tylko organizują imprezy TREC, 
ale też wspierają czynnie rozwój konkurencji w regionie. 
I tak szczególne podziękowania za pracę na Podkarpa-
ciu należą się Ewelinie Nazimek-Bąbie i Łukaszowi Bąbie 
z Zagrody Jeździeckiej „Mustang”, w Sudetach Beacie 
Markiewicz z Rancho Rossa Montana i na M azurach Indze 
Klaybor-Romańskiej ze Stadniny Koni „Kurki”.

Oprac. Anna Korfel i Robert Stój



Sezon TREC PTTK 2015 okiem obiektywu
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Kalendarz wydarzeń TREC PTTK na 2016 r.
STYCZEŃ 2016

9–10 stycznia
Małopolska

Spotkanie TREC-owców podsumowujące sezon TREC PTTK 2015 – WRTC „Furioso”, Stare Żukowice
Kontakt: Aleksander Jarmuła, tel. 603-678-999, e-mail: furiosowestern@poczta.onet.pl

LUTY 2016
6–7 lutego

Mazury
Kurs dla zawodników TREC oraz osób zainteresowanych dyscypliną – Stadnina Koni „Kurki” TREC PTTK, Ośrodek Trecowy
Kontakt: Inga Klaybor-Romańska, tel. 509-931-439, e-mail: kurkingi@poczta.onet.pl, Kurki 14A, 11-015 Olsztynek

MARZEC 2016
5–6 marca
Małopolska

Przedłużenie uprawnień sędziowskich – WRTC „Furioso”, Stare Żukowice
Kontakt: Aleksander Jarmuła, tel. 603-678-999, e-mail: furiosowestern@poczta.onet.pl

12–13 marca
Małopolska

Kurs dla zawodników TREC oraz osób zainteresowanych dyscypliną – Zaczarowane Wzgórze
Kontakt: tel. 609-050-991, e-mail: wzgorze@poczta.onet.pl, Czasław 233, 32-415 Raciechowice

19–20 marca
Podkarpacie

Kurs Organizatorów i Sędziów TREC PTTK – Zagroda Jeździecka „Mustang”, Dzikowiec k. Rzeszowa
Kontakt: Ewelina Nazimek-Bąba, tel. 660-428-460, e-mail: zagroda201@wp.pl

KWIECIEŃ 2016
2–3 kwietnia

Mazury
Kurs Organizatorów i Sędziów TREC PTTK – Stadnina Koni „Kurki” TREC PTTK, Ośrodek Trecowy
Kontakt: Inga Klaybor-Romańska, tel. 509-931-439, e-mail: kurkingi@poczta.onet.pl, Kurki 14A, 11-015 Olsztynek

9–10 KWIETNIA SEJMIK PRZODOWNIKóW GóRSKIEJ TURYSTYKI JEźDZIECKIEJ PTTK – SZCZYRK
16–17 kwietnia

Śląsk
Kurs Organizatorów i Sędziów TREC PTTK – Rajcza
Kontakt: Maurycy Drobny, tel. 604-195-016, e-mail: maurycydrobny@gmail.com

MAJ 2016
3 maja

Podkarpacie
Konkurs Sprawności Jeździeckiej z Elementami TREC – Zagroda Jeździecka „Mustang”, Dzikowiec k. Rzeszowa
Kontakt: Ewelina Nazimek-Bąba, tel. 660-428-460, e-mail: zagroda201@wp.pl

7–8 maja
Podkarpacie

Kurs dla zawodników TREC oraz osób zainteresowanych dyscypliną – Ranczo Hucułek Dębica/Łęki Dolne k. Pilzna
Kontakt: Krzysztof Kurzawa, tel. 604-594-505

14–15 maja
Podkarpacie

Zawody TREC PTTK** – Zagroda Jeździecka „Mustang”, Dzikowiec k. Rzeszowa
Kontakt: Ewelina Nazimek-Bąba, tel. 660-428-460, e-mail: zagroda201@wp.pl

21–22 maja
Mazury

Zawody TREC PTTK – Rancho po Zosi w Pelniku
Kontakt: tel. 660-850-917, e-mail: ranchopozosi@gmail.com, Pelnik 74, 14-105 Pelnik

CZERWIEC 2016
4–5 czerwca
Podkarpacie

Zawody TREC PTTK* – Ranczo Hucułek Dębica/Łęki Dolne k. Pilzna
Kontakt: Krzysztof Kurzawa, tel. 604-594-505

11–12 czerwca
Bieszczady

Zawody TREC PTTK** –„Stanica” Lesko (Bieszczady)
Kontakt: Adam Rymarowicz, tel. 607-333-136, al. Jana Pawła II 42, Lesko

18–19 czerwca
Małopolska

Zawody TREC PTTK* – Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun”
Kontakt: Katarzyna Furtak, tel. 12 623-82-37, e-mail: klub@tabun.com.pl; szczegóły: www.tabun.com.pl, ul. Kosmowskiej 12, Kraków

18–19 czerwca
Lubuskie

Zawody TREC PTTK* – Rancho Navaho, Święte, 67-416 Konotop
Kontakt: Agnieszka Bator, tel. 881-626-831, e-mail: agabator88@o2.pl

25–26 czerwca
Sudety

Zawody TREC PTTK** – (Sudety) „Folwark Leszczynówka” Budzów Kolonia k. Srebrnej Góry
Kontakt: Edyta Szczepanik, tel. 603-586-052

LIPIEC 2016
16–17 lipca

Warmia
Zawody TREC PTTK – „Pajtuński Młyn”, Pajtuny 7,11-030 Purda
Kontakt: Sławomir Nafalski, tel. 600-079-049, www.pajtunskimlyn.pl

24 lipca
Podkarpacie

III Konkurs Sprawności Jeździeckiej z Elementami TREC „Rajd” – Urząd Gminy Dębowiec oraz Stajnia Rajdowo-TREC-owa 
Beskid (d. Trafunek), Dębowiec k. Jasła
Kontakt: Magdalena Mastej, tel. 602-391-868, 604-633-453, e-mail: mmagda65@wp.pl; 
Agnieszka Szybist, tel. 504-640-473, e-mail: agaszyb@interia.pl

SIERPIEŃ 2016
7 sierpnia

Podkarpacie
Konkurs Sprawności Jeździeckiej z Elementami TREC – Skansen Kolbuszowa – Zagroda Jeździecka „Mustang”, Dzikowiec k. Rzeszowa
Kontakt: Ewelina Nazimek-Bąba, tel. 660-428-460, e-mail: zagroda201@wp.pl

6–7 sierpnia
Mazury

Konkurs Sprawności Jeździeckiej z Elementami TREC – Stadnina Koni „Kurki” TREC PTTK, Ośrodek Trecowy
Kontakt: Inga Klaybor-Romańska, tel. 509-931-439, e-mail: kurkingi@poczta.onet.pl, Kurki 14A, 11-015 Olsztynek

18 sierpnia
Bieszczady

Konkurs Sprawności Jeździeckiej z Elementami TREC – Stadnina Koni Huculskich „Tabun” w Polanie
Kontakt: Jan Myśliński, tel. 501-597-228, e-mail: tabun@tabun.pl

20–21 sierpnia
Małopolska

Zawody TREC PTTK** – Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja”, Ołpiny k. Tarnowa
Kontakt: Mieczysław Solarz, tel. 692-756-540

27–28 sierpnia
Podkarpacie

Mistrzostwa Polski Juniorów** i Zawody TREC PTTK** – Stajnia Rajdowo-TREC-owa Beskid (d. Trafunek), Dębowiec k. Jasła
Kontakt: Magdalena Mastej, tel. 602-391-868, 604-633-453, e-mail: mmagda65@wp.pl

WRZESIEŃ 2016
2–3 września

Śląsk
Mistrzostwa Polski Seniorów TREC PTTK*** – Koziegłowy – KJ w Stylu Western „Ranczo Rosochacz” s.c. i gmina Koziegłowy
Kontakt: Marcin Musiał, tel. 501-488-699, www.ranczo-rosochacz.pl, ul. Poprzeczna 10, 42-350 Koziegłowy

10–11 września
Sudety

Mistrzostwa Sudetów TREC PTTK (Zawody TREC PTTK**) – Rancho Rossa Montana Beata Markiewicz
Kontakt: tel. 501-139-384, e-mail: gemanata@onet.eu, Chwalisław, 57-250 Złoty Stok

10–11 września
Mazury

Mistrzostwa Warmii i Mazur TREC PTTK o Puchar Burmistrz Olsztynka (Zawody TREC PTTK**) – Stadnina Koni „Kurki” 
TREC PTTK, Ośrodek Trecowy
Kontakt: Inga Klaybor-Romańska, tel. 509-931-439, e-mail: kurkingi@poczta.onet.pl, Kurki 14A, 11-015 Olsztynek

17–18 września
Podkarpacie

Zawody TREC PTTK** – Zagroda Jeździecka „Mustang”, Dzikowiec k. Rzeszowa
Kontakt: Ewelina Nazimek-Bąba, tel. 660-428-460, e-mail: zagroda201@wp.pl

PAźDZIERNIK 2016
1–2 października

Podkarpacie
Mistrzostwa Podkarpacia TREC PTTK (Zawody TREC PTTK**) – Ranczo Hucułek Dębica/Łęki Dolne k. Pilzna
Kontakt: Krzysztof Kurzawa, tel. 604-594-505

22 października
Podkarpacie

Hubertusowy Konkurs Sprawności Jeździeckiej z Elementami TREC – Zagroda Jeździecka „Mustang”, Dzikowiec k. Rzeszowa
Kontakt: Ewelina Nazimek-Bąba, tel. 660-428-460, e-mail: zagroda201@wp.pl

Kalendarz TREC PTTK jest otwarty i może ulec zmianie. Zgodnie z regulaminem zawody mogą być dopisywane do 8 tygodni przed terminem 
zawodów. Aktualizacje dostępne na stronie www.trec.pttk.pl w zakładce kalendarz oraz na Facebooku.



Pierwsze spotkanie TREC-owców 9–10 stycznia 2016 r. w WRTC Furioso
Po raz pierwszy w historii polskiego TREC PTTK 9–10 stycznia 2016 r. w WRTC „Furioso” koło Tarnowa zostało zorganizowa-
ne Spotkanie TREC-owców. Aleksander Jarmuła, przewodniczący podkomisji ds. TREC PTTK Komisji GTJ w swoim ośrodku, 
będącym niezaprzeczalną kolebką polskiego TREC, gościł znakomitych organizatorów i sędziów TREC PTTK z całej Polski.

TREC – następnie jako TREC PTTK – istnieje już na terenie 
Polski od ponad 4 lat. Pierwsze spotkania organizacyjne i zawody 
odbyły się w 2011 r. w WRTC „Furioso” w  Starych Żukowicach. 
Początkowo w oparciu o kadry Przodowników GTJ, przy ogrom-
nej pomocy Witka Rosy, Roberta Stója, Anny Korfel, Kasi Smółki 
i Janka Wilanowskiego oraz wielu innych wspaniałych koniarzy-
-turystów TREC zaistniał na południu Polski. Czynnie włączyły 
się w organizację i propagowanie konkurencji stajnie z Małopol-
ski: Stadnina Koni Huculskich Nielepice (Andrzej Mikołajewicz, 
Agnieszka Zborowska), ORiRK „Tabun” (Kasia Zawadzińska), 
Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja” (Mieczysław 
Solarz); ze Śląska: stajnia „Jokar” (Jola Ziaja Molęda i Karol Mo-
lęda), Ranczo „Pan de Rosa” (Witek Rosa), Bieszczad: „Stanica” 
Lesko (Adam Rymarowicz), Sudetów: „Panderoza” (Leszek Jani-
cki). Stopniowo przybywało stajni organizujących zawody TREC: 
Zagroda Jeździecka „Mustang” Eweliny Nazimek-Bąby i Łukasza 
Bąby, Ranczo „Rossa Montana” Beaty Markiewicz, Stajnia „Tra-
funek” Agnieszki Ulaszek ze wsparciem Magdy Mastej, Folwark 
„Leszczynówka” (Anny i Krzysztofa Leszczyńskich ze wsparciem 
Edyty Szczepanik), Ranczo „Rosochacz” (Marcin i Kuba Musiał), 
Ranczo „Hucułek” Krzysia Kurzawy, Ośrodek Hipoterapeutyczny 
„Padok” Kasi i Michała Stogniew, a grono organizatorów i sędziów 
wzbogacało się o świetnych ludzi. W 2015 r. TREC zaistniał po 
raz pierwszy w centralnej i północnej Polsce: Stadnina Koni „Kurki” 
Ingi Klaybor-Romańskiej, „Pajtuński Młyn” Anny i Sławka Nafal-
skich, „Ciok Farm” Jadów – Andrzeja Cioka. Doświadczenia, ale 
też potrzeba dyskusji, wymiany zdań i poglądów wzrastały lawino-
wo. Stąd też w podkomisji powstał pomysł, a wręcz konieczność 
zorganizowania spotkania poświęconego wyłącznie TREC PTTK.

Podkomisja ds. TREC PTTK wysłała zaproszenia zarówno do 
wszystkich organizatorów i sędziów głównych TREC PTTK, którzy 
w sezonie 2015 aktywnie przyczynili się do rozwoju konkurencji, jak 
również do dziennikarzy wspierających TREC w Polsce. Ogłoszono 
też termin spotkania jako wydarzenie na fanpage’u TREC PTTK na 
Facebooku. Już w piątek zaczęli zjeżdżać się pierwsi TREC-owcy. 
Ekipa TREC – często znająca się z wpisów na stronie internetowej, 
z galerii zdjęć, z artykułów w prasie – mogła poznać się w realnym 
świecie. I nagle okazało się, że wystarczy być koniarzem, wystar-
czy być TREC-owcem – aby tematów wspólnych było co niemiara, 
aby siąść przy jednym wielkim stole i dyskutować prawie do rana.

W sobotę (edukacyjno-sprawozdawczą) rano Ania Korfel przed-
stawiła anatomię i mechanikę końskiego kopyta. Niestety, czasu 
było mało, a aby zrozumieć, co się w kopycie konia dzieje, trzeba 
się przedrzeć przez anatomię. Zabrakło czasu na ciekawe kopyto-
we dyskusje, które jednak zainteresowani odbyli w kuluarach. Dla 
oddechu, po wykładach, wszyscy obecni wyruszyli w stronę hali, 
gdzie Aleks Jarmuła przedstawił trening młodego konia, opowiada-
jąc o podstawach horsemanship. Porozumienie i właściwy trening 
zwierzęcia skutkuje stopniowym podniesieniem jego wyszkolenia.

Po południu rozpoczęto część sprawozdawczą. Kilka osób, re-
prezentujących blisko położone stajnie TREC, dotarło dopiero na 
tę część spotkania. Wielu naszych koniarzy przygotowywało się do 
grania w niedzielnym XXIV finale WOŚP i w związku z tym miało 
dodatkowe obowiązki. Popołudnie rozpoczął Robert Stój, przed-
stawiając przybyłym szczegółowe sprawozdanie z sezonu TREC 
PTTK 2015. Dowiedzieliśmy się, ile przeprowadzono pełnych za-
wodów TREC, ile z elementami TREC, gdzie i jakie kursy się odby-
ły. Ciekawie wypadło zestawienie słupkowe sezonów 2014 i 2015, 
na którym wyraźnie widać rozwój konkurencji i to duży w sezo-
nie 2015. Drugą część swojego wykładu Robert Stój poświęcił na 
szczegółowe przedstawienie zmian regulaminowych, które zatwier-
dziła podkomisja ds. TREC PTTK KGTJ 23 października (zmiany 
te będą opisane w kolejnym artykule na stronie trec.pttk.pl, a nowe 
regulaminy już są dostępne w zakładce dokumenty). Po pre-
zentacji długo dyskutowano, pod przewodnictwem Aleksandra  
Jarmuły, nad przyszłością TREC PTTK, wspominając konieczność 
utworzenia Komisji ds. TREC, jednej dla wszystkich zajmujących  

się konkurencją. Na razie działamy na zasadzie podkomisji przy 
Komisji GTJ, a ponieważ TREC rozwija się od minionego sezonu 
również na równinach i na północy kraju – powstała propozycja 
ZG PTTK utworzenia bliźniaczej podkomisji przy Komisji Nizinnej 
Turystyki Jeździeckiej. Zadanie to KTJ powierzyła Indze Klaybor-
-Romańskiej. Współpraca ta została nawiązana dzięki zaintereso-
waniu Ingi konkurencją TREC oraz działalności jej i mazurskich 
organizatorów i sędziów TREC. Biorąc pod uwagę charakter kon-
kurencji TREC i działalność TREC-owców do tej pory – tworzymy 
jednolite środowisko wydatnie przyczyniające się do wzrostu zain-
teresowania Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym  
i odmłodzenia społeczności PTTK – proponowane podziały pra-
cy na górską i nizinną traktujemy jako tymczasowe rozwiązanie 
i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ZG PTTK przychy-
li się do naszych starań i utworzy jedną, osobną Komisję TREC 
PTTK. Po ponadgodzinnej prelekcji wszyscy poszli na pastwiska 
zapoznać się ze znakomitą żukowicką końską młodzieżówką.

Swoje osiągnięcia zaprezentowali też TREC-owcy z Podkar-
pacia, Mazur i Sudetów. Pierwszą prezentację poprowadziła Mag-
dalena Mastej, reprezentująca, wraz z Agnieszką Ulaszek, Stajnię 
„Trafunek” z Dębowca koło Jasła. „Trafunek” organizuje od dwóch 
lat  kilkukrotnie w ciągu roku zawody z elementami TREC, TREC 
i szkolenia dla zawodników TREC. Stajnia współpracuje też ze 
znakomitą fotograf Bożenką Janiszewską i Małgorzatą Woźniak, 
których przepiękne zdjęcia użyte w prezentacji wręcz zaparły 
dech oglądającym. Kolejny wykład, również podparty doskonałą 
dokumentacją zdjęciową, poprowadziła Inga Klaybor-Romańska, 
przedstawiając pracę TREC-owców na Mazurach (Stadnina Koni 
„Kurki”, „Pajtuński Młyn” – Ania i Sławek Nafalski, Ania Kostka, Jo-
anna Strawińska-Senicic). Mazury w tym roku zorganizowały kil-
kukrotnie zawody z elementami TREC, TREC PTTK, prezentacje 
TREC i szkolenia. Zostały jeszcze prezentacje naszych reprezen-
tantek w Sudetach. Edyta Szczepanik przedstawiła stajnię „Fol-
wark Leszczynówka”, która w poprzednim roku po raz pierwszy 
zorganizowała bardzo udane zawody TREC PTTK. Właściciele 
„Leszczynówki” interesują się też powożeniem i kto wie, czy w nie-
dalekiej przyszłości nie zostaną prekursorami konkurencji TREC 
dla powożących. Pozostała jeszcze Beata Markiewicz, Przodow-
niczka Górskiej Turystyki Jeździeckiej, nasza sędzina i organiza-
torka TREC – współprowadząca od poprzedniego sezonu kursy dla 
organizatorów i sędziów. Dzięki determinacji i pasji zainteresowała 
TREC kilka stajni sudeckich, co zaowocowało trzema edycjami 
zawodów TREC PTTK w sezonie 2015 w Sudetach. Beata omó-
wiła barwnie sudecki TREC i działania TREC swojej stajni (Ran-
cho „Rossa Montana” w Chwalisławiu). Pozostała jeszcze prezen-
tacja naszych najbardziej pracowitych TREC-owców – Zagrody 
Jeździeckiej „Mustang” z Dzikowca koło Kolbuszowej. Niestety, 
pieczołowicie przygotowana prezentacja nie chciała ruszyć na 
naszym komputerze. Dodatkowo Ewelina Nazimek-Bąba i Łukasz 
Bąba, z przyczyn niezależnych, zaraz po przybyciu na spotkanie 
musieli wracać do domu. Bardzo nam brakowało ich obecności. 
W sprawozdaniu ogólnym było jednak widać dokładnie, jak ogrom-
ny wkład w rozwój konkurencji TREC ma Zagroda Jeździecka „Mu-
stang”. Pozostały jednak na spotkaniu dwie sędziny z Zagrody Ania 
Czerwiec i Edyta Janik Borecka, które na pewno wszystkie dysku-
towane tematy przekazały rzetelnie do Dzikowca. Oczywiście po 
prezentacjach znowu wszyscy zaczęli dyskusje TREC-owe, jakby 
cała noc była za krótka, żeby o wszystkim porozmawiać. W spot-
kaniu uczestniczyli też Krzysiu Kurzawa, Basia Brzostecka i Jus-
tynka Stanek Z Ranczo „Hucułek” z Dębicy, Mieczysław Solarz 
ze stajni „Paryja” z Ołpin i Adam Rymarowicz ze „Stanicy Lesko”.

Spotkanie w przemiłej atmosferze, bardzo owocne, spełniło 
całkowicie moje oczekiwania. TREC-owcy z odległych rejonów 
Polski mieli okazję się poznać, podyskutować. Wszyscy nałado-
wali baterie i choć wielu z nas brakowało, na pewno spotkamy 
się w przyszłym roku, a w sezon 2016 wchodzimy pełni nowych 
pomysłów i siły do działania.

Anna Korfel



Ośrodki Stażowe Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK – stan na lipiec 2015 r.
Szlak 
Konny

Nazwa ośrodka  
oraz osoba odpowiedzialna Adres ośrodka
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TKKF „Pegaz”, Częstochowa
Andrzej Szymocha – tel. 696-069-718

Monika Łapaj – tel. 507-648-937

ul. Mstowska 46, 42-200 Częstochowa
e-mail: pegaz-klub@o2.pl

www.pegaz.czest.pl
„Biały Borek”, Biskupice

Krzysztof Bociąga – tel. 603-930-703
Andrzej Wojtasik – tel. 533-069-716

ul. Zrębska 121, 42-256 Biskupice
e-mail: bialystajnia@op.pl; aderesz@tlen.pl

www: stajnia.civ.pl
„Biały Kamień”, Karlin

Marcin Ochmański – tel. 504-379-370 Biały Kamień 36, 42-400 Zawiercie

„Kontur”, Małobądz
Kazimierz Kocjan – tel. 602-289-472

Kazimierz Kocjan jun. – tel. 609-935-734

Małobądz, ul.Laskowska 17, 32-329 Bolesław
e-mail: kazimierz.kocjan@wp.pl

„Western Park”, Trzebinia Gaj
Jarosław Wojtkowski – tel. 785-990-666

ul. Płocka 6, 32-541 Trzebinia-Gaj 
e-mail: westernpark@interia.pl 

www.westernpark.com.pl  
„Jokar”, Mysłowice

Jolanta Ziaja-Kardyka – tel. 604-453-830
Karol Molęda – tel. 504-795-597

Al. Spacerowa 23, 41-408 Mysłowice
e-mail: jolantaziaja@wp.pl; karol.moleda@wp.pl

www.jokar.pl
„SKH Nielepice” Marian i Barbara Mikołajewicz

Andrzej – tel. 502-492-440
Nielepice 196, 32-064 Rudawa, tel. 12 283-87-26

e-mail: andrzejmikolajewicz@gmail.com
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„Stajnia na Górce”, Marklowice
Katarzyna Nagrodzka – tel. 535-781-807

ul. Porzeczkowa 18, 44-321 Marklowice
e-mail: biuro@stajnia.eu

www stajnia.eu

Beskidzki Klub Turystyki Konnej „Piekiełko”, Żabnica
Benia i Zdzisław Kupczak

Ks. Karola Śmiecha 269, 34-350 Żabnica, tel. 33 860-43-09
e-mail: biuro@stajnia-piekielko.pl

stajnia-piekielko.pl
Ośrodek Turystyki Jeździeckiej „Bukowina Tatrzańska”

Bogdan Pietrzyk – tel. 604-372-277
ul. Słoneczna 17, 34-530 Bukowina Tatrzańska, tel. 18 207-72-90

e-mail: bopietrzyk@poczta.onet.pl; info@kwaterybukowina.pl
„Rumak” Dariusz Mielczarek, Kotań Kotań 22/1, 38-232 Krempna, tel. 13 441-40-49

„Osława”, Wysowa
Jan Lisowicz – tel. 662-131-895

Wysowa-Zdrój 11, 38-316 Wysowa-Zdrój, tel. 18 353-20-08
e-mail: oslawa@oslawa.com.pl

www osława.com.pl

B
ie

sz
cz

ad
zk

i

„Połoniny”, Żubracze
Tomasz Kwiatkowski – tel. 502-507-802

Żubracze 15, 38-607 Cisna
e-mail: kwiatkonie@orange.pl

kwiatkonie.com

„U Szeryfa”, Dwernik
Jarosław Nowak – tel. 668-355-949 oraz 604-172-238

Dwernik 40, 38-713 Lutowiska, tel. 13 461-08-30
e-mail: uszeryfa@interia.eu
www.dwernik.republika.pl

„U Prezesa”, Chmiel
Ryszard Krzeszewski – tel. 500-400-914 

Chmiel 28, 38-713 Lutowiska, tel. 13 461-08-34
e-mail: asia@koniewbieszczadach.pl

konie.bieszczady.info.pl
KTK „Stanica”, Lesko

Adam Rymarowicz – tel. 607-333-136
Jagoda – tel. 669-956-053

ul. Jana Pawła II 42, 38-600 Lesko, tel. 13 469-63-28
e-mail: konie.biesz@interia.pl
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„Western City”, Ścięgny k. Karpacza
Jerzy Pokój – tel. 604-516-871

Nad Łomnicą 1 a, 58-540 Ścięgny k. Karpacza, tel. 75 761-95-60
e-mail: karpacz@westwrn.com.pl

western.com.pl
„Rancho Panderoza”, Duszniki-Zdrój

Leszek Janicki – tel. 607-672-007
Podgórze 24, 57-340 Duszniki-Zdrój, tel. 74 866-91-29

e-mail: panderoza@interia.pl
„Overo”, Nowa Ruda

Stefan Kobak – tel. 507-251-553
Kornel Kobak – tel. 509-469-496

Nowa Osada 5, 57-400 Nowa Ruda, tel. 74 872-57-46
e-mail: stefan@overo.pl; korneusz@wp.pl

„Koniewo”, Dębrznik
Ewa Siergiej – tel. 667-362-968 

Dębrznik 74, 58-400 Kamienna Góra
e-mail: debrznik@gmail.com

OTJ „Sudety Trail”, Modrzewie
Damian Smyka – tel. 669-773-195

Modrzewie 24, 59-610 Wleń
e-mail: info@radomice.pl

www.sudety-trail.eu
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Stasiu Paszkiel – tel. 880-530-731 Gostków 18, 26-120 Bliżyn
e-mail: paszkiel@onet.eu

Po
gó

rz
e WRC „Furioso”, Stare Żukowice k. Tarnowa

Alex Jarmuła – tel. 603-678-999 

Stare Żukowice 1, 33-151 Nowa Jastrząbka, tel. 14 678-68-15
e-mail: aleksjarmula@furioso.pl; furioso@gi.pl

www.furioso.pl
„Saroyan”, Tuchów

Grażyna Kańka – tel. 604-277-397 
ul. Mickiewicza 50/1, 33-170 Tuchów

e-mail: saroyan@jazdakonna.pl



Skład osobowy Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK 
XVIII Kadencji na lata 2013–2017

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 Andrzej 
Wojciechowski

ul. Ściegiennego 207
25-116 Kielce

501 670 762 
betelgeuze@poczta.fm 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, 

e-mail: asia@koniewbieszczadach.pl
Beskid Wschodni „Stajnia Rumak” Dariusz Mielczarek Kotań 22/1, 38-232 Krempna, tel. 13 441 40 49

Beskid Zachodni Beskidzki Klub Turystyki Konnej 
„Piekiełko”

ul. Ks. Karola Śmiecha 269, 34-350 Żabnica, tel. 33 860 43 09, 
e-mail: biuro@stajnia-piekielko.pl

Sudety OGTJ „Koniewo” Ewa Siergiej ul. Dębrznik 74, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 64 74, 
tel. kom. 667 362 968, e-mail: debrznik@gmail.com

Jura Krakowsko-Częstochowska Katarzyna Smółka ul. Balicka 144E, 30-149 Kraków, tel. kom. 501 670 762, 
e-mail: betelgeuze@poczta.fm

Góry Świętokrzyskie Ośrodek Jazdy Konnej „Maag” 
Andrzej Wojciechowski

ul. Ściegiennego 207, 25-116 Kielce, tel. 41 361 40 81, 
tel. kom. 601 471 323, e-mail: konie.kielce@poczta.fm

Wszystkie Jan Wilanowski ul. Tyska 50, 40-655 Katowice, tel. 32 202 86 08, 
tel. kom. 600 586 235, e-mail: janwilanowski@wp.pl

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. 607 452 075

Jan Wilanowski
ul. Tyska 50, 40-655 Katowice
e-mail: janwilanowski@wp.pl

tel. 32 202 86 08, tel. kom. 600 586 235

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

GTJ PTTK – statystyka za rok 2015:
Zdobyte odznaki  429

• popularne (w tym 46 WEST)  330
• brązowe/srebrne/złote  83/10/6

Kursy Przodowników GTJ PTTK  6
Przeszkolono Przodowników

• I stopnia (12 WEST)/II stopnia  40/11
Nadano uprawnienia przodownickie 17
Kursy Znakarza Szlaków Jeździeckich 2

• przeszkolono osób  16
Status Ośrodka Afi liowanego  4
Licencje koni  23
Wycieczki dla dzieci z OdDNiS
w Krakowie przy ul. Tynieckiej  3

• OGTJ SKH w Nielepicach – 20 osób;
• OGTJ „Tabun” w Sławkowie – 20 osób;
• OGTJ SKH w Nielepicach – 20 osób.

Szkolenia z zakresu TREC PTTK  7
• organizatorów  72
• sędziów (zweryfi kowano)  66 (5)

Zawody TREC PTTK:
• dwudniowe/zawodników  11/157
• jednodniowe z elementami
  TREC/zawodników  14/206

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

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

Legitymacja przodownicka jest ważna wyłącznie z opłaconymi składkami członkowskimi PTTK!
Od 2017 r. zaproszenia na Sejmik będą wysyłane wyłącznie poprzez e-mail, stronę www i Facebook! W
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dla Przodowników! 
Przy zakupie znaczków 
członkowskich PTTK 

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


