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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Informacji Zarządu Głównego 
Pol skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Od poprzedniego 

minęło sporo czasu. Był on trudny dla nas wszystkich zarówno w życiu oso
bistym, jak i w życiu naszego Stowarzyszenia.

W związku z dobiegającą końca kadencją władz Stowarzyszenia podjęliś
my działania mające na celu wyjaśnienie ich statusu w sytuacji, gdy kadencja 
upłynie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii. Początkowo planowaliśmy zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zjazdu, jednak wkrótce po podjęciu tej decyzji okazało się to niemożliwe. Zo
staliśmy zmuszeni do zmiany planów i proponowane kierunki naszych dzia
łań przedstawiamy Wam w dokumencie pt. Stanowisko Zarządu Głównego 
PTTK w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

W uprzedniej korespondencji skierowanej do Was w dniu 20 kwietnia 
2020 r. informowałem o podjętych działaniach zmierzających do zachowania 
potencjału PTTK. Przetrwaliśmy ten trudny czas razem z naszymi partnera
mi biznesowymi. Zachowaliśmy potencjał gospodarczy. Nie zaniechaliśmy 
prowadzenia spraw Towarzystwa, z należytą starannością kontynuowaliśmy 
naszą działalność statutową w zakresie i w obszarze na jakie zezwalały nam 
przepisy prawa. Prezydium ZG PTTK podjęło 15 marca 2020 r. Uchwałę 
nr  91/XIX/2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziała-
nia skutkom obniżenia wpływów z działalności gospodarczej oraz utrzymania 
płynności finansowej Towarzystwa. Powołaliśmy specjalny zespół skutecznie 
monitorujący zarówno sytuację wewnątrz Towarzystwa, jak i otwierające 
się perspektywy uzyskania wsparcia naszej działalności przez państwo. 
O to wsparcie skutecznie też występowaliśmy.
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Z uwagi na obecną sytuację Zarząd Główny uchwalił zasady udzielania 
pomocy oddziałom, które będą tego wymagały, tworząc Fundusz pomocy od-
działom PTTK. Sukcesem zakończyły się wieloletnie negocjacje ze Skarbem 
Państwa i Tatrzańskim Parkiem Narodowym mające na celu pełną regulację 
prawną naszych nieruchomości na terenie Parku, w tym schronisk w Mor
skim Oku i Dolinie Roztoki. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie 
wprowadzeniu w życie podjętych tam przez strony zobowiązań.

W treści tych Informacji przedstawiamy także sprawozdanie z prowadzo
nej działalności programowej Towarzystwa.

Od marca do listopada 2020 r. Prezydium ZG PTTK, realizując zapisy art. 
31 Statutu PTTK, spotkało się 26 razy prowadząc bezpośredni nadzór nad 
działalnością Stowarzyszenia. Zwróciliśmy się także do oddziałów PTTK 
z prośbą o złożenie informacji o ich sytuacji ekonomicznej. Te zarządy od
działów, które takiego sprawozdania nie nadesłały, proszę o realizację naszej 
prośby. Pozyskana z Waszych sprawozdań wiedza jest nam niezbędna do do
konania oceny stanu zagrożenia działalności całego Stowarzyszenia w wyni
ku sytuacji wywołanej pandemią.

 Przed nami, jak się wydaje, jeszcze trudniejszy czas. Na skutek po
głębiającego się kryzysu gospodarczego sytuacja nasza i naszych oddziałów 
będzie stawała się coraz trudniejsza. Przygotowujemy się do prowadzenia 
działalności PTTK w 2021 r. W obliczu pandemii winniśmy odnaleźć nowe 
sposoby prowadzenia działalności statutowej i otworzyć się na nowoczesne 
formy przekazu. Winniśmy także zachować zawarte w naszym Statucie prze
słania i powrócić do ich realizacji, gdy tylko będzie możliwość normalnego 
funkcjonowania.

Jerzy Kapłon
Prezes Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa
TurystycznoKrajoznawczego
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STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK 
w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej 
w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym 
przed XX Walnym Zjazdem PTTK

  Szanowne Koleżanki,
  Szanowni Koledzy,
  Delegaci na XIX Walny Zjazd PTTK,
  Członkowie Władz Kół i Klubów PTTK,
  Członkowie Władz Oddziałów PTTK,
  Członkowie Władz Jednostek Regionalnych PTTK

Dramatycznie rozwijająca się od wielu miesięcy epidemia negatywnie 
wpływa na szereg dziedzin życia społecznego i gospodarczego kraju, w 

tym cały obszar funkcjonowania turystyki. Wprowadzone ograniczenia w 
znaczący sposób wpływają na działalność programową naszego Towarzystwa 
oraz wykonywanie zadań związanych z  przeprowadzeniem kampanii spra
wozdawczowyborczej przed XX Walnym Zjazdem PTTK.

Kierując się przede wszystkim troską o zapewnienie bezpieczeństwa 
członków PTTK oraz regulacjami zawartymi w ustawach i rozporządzeniach, 
wprowadzonymi w celu ograniczenia skutków epidemii – Zarząd Główny 
PTTK podjął decyzję o uchyleniu uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Wal
nego Zjazdu PTTK oraz podjęciu przygotowań do uruchomienia kampanii 
sprawozdawczowyborczej bezpośrednio po odwołaniu stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. Zmieniająca się sytuacja i wynikające z 
niej uwarunkowania będą miały wpływ na przyjęcie odpowiednich rozwią
zań umożliwiających przygotowanie się do zebrań kół i klubów, zjazdów od
działów, regionalnych konferencji oddziałów tak, aby w odpowiednim czasie 
sprawnie, w nakazanych Statutem PTTK terminach przeprowadzić kampanię 
sprawozdawczowyborczą, nieograniczającą się do samego aktu wyborczego. 

Zarząd Główny PTTK przypomina, że władze PTTK wszystkich szczebli 
mają lub będą miały przedłużoną kadencję do czasu odwołania stanu epi
demii i przeprowadzenia nowych wyborów. Rozwiązanie takie wynika ze 

Problematyka kampanii sprawozdawczo-wyborczej
w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym

przed XX Walnym Zjazdem PTTK
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znowelizowanej ustawy – Prawo o  stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 
695, 1086), w której dodano w art. 10 ust. 1f w brzmieniu: 

Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 5, upływa w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu dane
go stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia 
na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W  związku z powyższym, należy mieć na względzie, aby wybory władz 
na nową kadencję nie były dokonywane do czasu odwołania stanu epidemii, 
ponieważ mogą zostać w przyszłości zakwestionowane.

Żyjemy i działamy w okolicznościach wyjątkowych, nieprzewidywalnej i 
niespotykanych dla nas wszystkich, dlatego też podejmowane działania mają 
charakter nadzwyczajny. Zrozumienie i współpraca oraz odpowiedzialność 
i zaangażowanie w ich realizację pozwolą na  przezwyciężenie tej trudnej i 
nietypowej sytuacji, w której znalazło się Polskie Towarzystwo Turystyczno

Krajoznawcze. 

Zarząd Główny PTTK, listopad 2020 r.
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Pismo Pana Ministra Andrzeja Guta-Mostowego
w odpowiedzi na gratulacje złożone przez PTTK

z okazji objęcia przez niego funkcji Sekretarza Stanu
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Fundusz wsparcia Oddziałów PTTK
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Informacja dla Oddziałów korzystających z pomocy finansowej 
otrzymanej w ramach COVID-19
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Wybrane działania programowe podejmowane
przez PTTK w roku 2020

Obchody siedemdziesięciolecia PTTK

W 2020 roku Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze obchodzi 
siedemdziesiątą rocznicę powstania, do którego doszło w wyniku po

łączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (założonego w 1873 r.) z Pol
skim Towarzystwem Krajoznawczym (założonym w 1906 r.).

Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną uroczystości rocznicowe 
będą miały skromny charakter. Została przygotowana i zostanie zaprezen
towana w formie online wystawa fotograficzna „70 lat poznajemy Polskę 
z PTTK”. Trwają prace nad cyklem relacji z uroczystości posadzenia Drzewek 
Dziedzictwa PTTK. Premiera planowana jest na 12 grudnia o godz. 12:00. 
Zachęcamy do śledzenia informacji o wydarzeniach związanych z rocznicą, 
zamieszczanych na stronie: http://70lat.pttk.pl/oraz na FB PTTK.

Przygotowane wspólnie z samorządem województwa świętokrzyskiego 
wydarzenie centralne, miało się odbyć 23‒25 października 2020 w Muzeum 
Archeologicznym „Krzemionki Opatowskie” w miejscowości Sudół. Z po
wodu obostrzeń związanych z pandemią ograniczona została liczba uczestni
ków spotkania i zmodyfikowany program uroczystości.

Obchody jubileuszu PTTK miały miejsce 24 października 2020 roku 
w Świętej Katarzynie i Świętym Krzyżu. Na terenie schroniska PTTK „Jo
dełka” w Świętej Katarzynie posadzony został dąb, przy którym ustawiona 
została tablica upamiętniająca VII Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną.

W Świętej Katarzynie, na ścianie budynku dawnego schroniska, pierwsze
go takiego obiektu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, odsłonięta zo
stała tablica pamiątkowa, która zastąpiła starą, będącą w bardzo złym stanie.

O godzinie 12:00 w Bazylice Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu rozpoczęła 
się uroczysta Msza Święta, którą odprawił ojciec Krzysztof Czepirski. W wy
głoszonej homilii nawiązał do tradycji przyprowadzania grup turystycznych 
przez przewodników PTTK na Świętą Katarzynę, podziękował za ciężką spo
łeczną pracę, jaką kadra PTTK codziennie wykonuje.

Na ścianie zabudowań klasztornych, w bardzo eksponowanym miejscu, 
umieszczona została i uroczyście odsłonięta tablica upamiętniającą jubile
usz 70. lecia powstania Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego 
ufundowana przez PTTK. Odsłonięcia dokonali Jerzy Kapłon prezes Zarządu 
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Głównego PTTK, Maciej Długosz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu 
i Turystyki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jan Reklewski dyrek
tor Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ojciec Marian Puchała, supe
rior Bazyliki na Świętym Krzyżu.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych woje
wództwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz władz 
naczelnych PTTK i oddziałów PTTK z województwa świętokrzyskiego. Wię
cej informacji w zakładce http://70lat.pttk.pl/.

Działacze oraz wszyscy sympatycy PTTK, na podstawie ustanowionej 
przez ZG PTTK uchwały 111/XIX/2020, mogą już teraz zdobyć Odznakę 
Jubileuszową „70 lat poznajemy Polskę z PTTK”, szczegółowe informacje 
na ten temat zamieszczone są na stronie http://70lat.pttk.pl/odznaka. Odzna
kę można zakupić w sklepie internetowym COTG PTTK https://sklepcotg.
pttk.pl/odznaki/368odznaka70latpttk.html.

Trwałą i widoczną na lata pamiątką obchodów jubileuszu 70lecia PTTK, 
staną się tzw. Drzewa Dziedzictwa, które są sadzone podczas VII Między
pokoleniowej Sztafety Turystycznej pod hasłem „Sadzimy drzewa dla przy
szłych pokoleń”. Podarowane przez Lasy Państwowe sadzonki 250 drzew, zo
stały zasadzone na terenie całej Polski przez członków PTTK. 70 najwcześ niej 
zgłoszonych do akcji drzewek otrzymało pamiątkową tabliczkę. Nasadzenia 
odbyły się w terminach oscylujących wokół Światowego Dnia Turystyki, tj. 
27 września.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się jednostek PTTK w świętowanie 
jubileuszu pod hasłem: „Poznajmy Polskę z PTTK!”. Jeśli relacje z tych wyda
rzeń zostaną przez Was przesłane na adres promocja@pttk.pl, postaramy się 
je upublicznić.
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60. Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry 2020”

W dniu 17 października br. odbył się jubileuszowy Zlot Młodzieży 
PTTK „Palmiry 2020”. Honorowym patronatem objęli go: szef Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister obrony naro
dowej, minister rozwoju, wojewoda mazowiecki, marszałek Województwa 
Mazowieckiego, prezydent m. st. Warszawy, burmistrz Łomianek, wójtowie 
gmin Czosnów i Izabelin.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Turystycz
noKrajoznawcze oraz Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK. Współorga
nizatorami byli: Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Stowarzyszenie Pa
mięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej i ich 
Komendant płk. Jerzy Strzałkowski, Kampinoski Park Narodowy, Miasto 
i Gmina Łomianki, gminy Czosnów i Izabelin, Chorągiew Stołeczna ZHP 
im. Bohaterów Warszawy, Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK, 
Stowarzyszenie Proobronne „Amor Patriae”, Stowarzyszenie Wierni Ojczyź
nie, Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., Zarząd 
Transportu Miejskiego w Warszawie.

W zlocie wzięło udział 533 uczestników.
Organizatorzy zapewnili bezpieczeństwo uczestników zlotu, dbając 

o przestrzeganie rygorów zalecanych przez głównego inspektora sanitarne
go. Łączna liczba osób w każdej grupie nie przekraczała dwudziestu pięciu, 
a odległości pomiędzy zespołami były nie mniejsze niż sto metrów. W trakcie 
pokonywania przez drużyny drogi Palmirskiej na Cmentarz Palmiry, odtwo
rzona została audycja radiowa, przedstawiająca historię miejsca i sylwetki 
ludzi, którzy zostali rozstrzelani przez hitlerowskich oprawców i pogrzebani 
w masowych grobach. Odczytany został Apel Pamięci.

Na zakończenie Zlotu organizatorzy złożyli wieńce pod pomnikiem Po
wstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, zaś burmistrz Łomianek Mał
gorzata ŻebrowskaPiotrak przekazała do Muzeum w Palmirach urnę z zie
mią, pochodzącą z miejsc pamięci gminy Łomianki:

 ► z Kwatery Wojennej Cmentarza parafialnego w Kiełpinie, gdzie spo
czywają polegli żołnierze Armii Poznań i Pomorze, Armii Krajowej, 
Ludowego Wojska Polskiego oraz pomordowani w latach 1939‒1945 
mieszkańcy Łomianek;

 ► spod pomnika poświęconego pamięci Kompanii Młodzieżowej oraz 
pamięci Ułanów Jazłowieckich poległych w Dąbrowie Leśnej w szarży 
19 września 1939 roku;
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 ► spod pomnika poświęconego dwudziestu dwóm zamordowanym 
mieszkańcom Burakowa w latach 1939 1942;

 ► z miejsca śmierci załogi samolotu Sił Powietrznych USA Boeing B17G 
pod dowództwem porucznika Francisa Akinsa, niosącego pomoc po
wstańczej Warszawie, zestrzelonego nad Dziekanowem Leśnym.

Na cmentarzu złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze na ponad 
dwóch tysiącach mogił mieszkańców Mazowsza zamordowanych przez hi
tlerowców.

Organizatorzy zachęcali uczestników także do indywidualnej formy odby
cia Zlotu w innym terminie, nie dłużej jednak niż do połowy listopada 2020 r. 
Na dzień 4 listopada 2020 r. taką formę wybrało 360 uczestników.



22



23



24



25

Inne działania programowe

 ► XXVII edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawcze
go „Poznajemy Ojcowiznę”. Na etap centralny wpłynęły i zostały ocenione 
63 prace, w tym 43 ze szkół podstawowych i 20 ze szkół ponadpodstawo
wych. Prace z województwa wielkopolskiego zostały pominięte przy oce
nie na etapie centralnym. Szkoła, w której były przechowywane została 
zamknięta i nie było możliwości ich przysłania. Finał tegorocznej edycji 
miał odbyć się w dniach 18–21 czerwca 2020 r. w Nowym Tomyślu. Za or
ganizację odpowiedzialny był Oddział PTTK w Szamotułach. Ze względu 
na sytuację epidemiologiczną, formuła finału została zmieniona, a jury 
obradowało w Biurze ZG PTTK. Prace, nagrody oraz dyplomy zostały 
wysłane pocztą na adresy szkół. Protokół z XXVII edycji OMKK „Pozna
jemy Ojcowiznę” dostępny jest na stronie www.mlodziez.pttk.pl/zwami/
dopobrania/file/331protokolxxviiedycjiogolnopolskiegomlodziezo
wegokonkursukrajoznawczegopoznajemyojcowiznef.

 ► IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Turystyczna Rodzinka”. Akces 
zgłosiło 396 rodzin, z czego prace w postaci „Dzienniczków Wypraw Ro
dzinnych” przesłały 132. W konkursie uczestniczyło 258 dzieci. Ręcznie 
robionych dzienniczków było 97, a 35 przesłano w formie elektronicz
nej. Jury wyłoniło 30 rodzin, które w nagrodę otrzymały trzydniowe po
byty w obiektach noclegowych zgłoszonych do akcji przez spółki PTTK. 
Ponadto Towarzystwo przekazało sześciu rodzinom nagrody w postaci 
noclegu z wyżywieniem, które zrealizowane zostaną w Hotelu PTTK Wy
spiański w Krakowie.

Kolejna edycja konkursu przeprowadzona zostanie przez spółkę Mazu
ry PTTK sp. z o.o. Na początku roku 2021 ogłoszony zostanie regulamin 
konkursu. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie zaktualizowana 
strona www.rodzina.pttk.pl/. Już teraz Spółka zaplanowała zorganizo
wanie zimowiska dla turystycznych rodzinek. Szczegóły organizacyjne 
zamieszczone są na stronie https://mazurypttk.pl/oferta/turystycznaro
dzinka/

 ► IX edycja Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom w ocenie turystów 
kolarzy. Do konkursu zgłoszonych zostało (za pośrednictwem przo
downików Turystyki Kolarskiej i innych aktywnych rowerzystów) 29 
gmin, które według zgłaszających zasługują na tytuł „Gminy Przyjaznej 
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Rowerzystom”. Do drugiego etapu przystąpiło 19 gmin, które musiały 
potwierdzić akces w konkursie i szczegółowo przedstawić działania, jakie 
na rzecz społeczności rowerzystów podejmowały w okresie 1 lipca 2019 
do 30 czerwca 2020. Konkurs objęły patronatem: Ministerstwo Rozwo
ju, Polska Organizacja Turystycznej, Związek Miast Polskich, Związek 
Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Monitor Urzędowy.pl. 
Wręczanie laureatom Grand Prix, Certyfikatów i Dyplomów odbędzie się 
wdniach 21‒22 listopada 2020 r. podczas targów branżowych Kielce Bike
Expo, które przeprowadzone zostaną w sposób zdalny.

 ► II edycja Konkursu Fotograficznego Zdjęcie do Kalendarza ZG PTTK 
na 2021 rok pt. „Poznajemy Polskę z PTTK”. Na konkurs wpłynęło 91 
zdjęć, z czego do oceny jury zakwalifikowane zostały 74 fotografie, nade
słane przez 21 fotografików.

Nagrodą w konkursie dla laureata jest 10 sztuk kalendarzy ZG PTTK 
ze zwycięskim zdjęciem. Wyniki konkursu oraz nadesłane zdjęcia za
mieszczone zostały na stronie https://kfkzgpttk.blogspot.com/2020/09/
lok.html

 ► VII Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna. W ramach VII edycji wy
darzenia przypadającego na rok jubileuszu 70lecia PTTK, pod hasłem 

„Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń” podjęta została inicjatywa po
sadzenia Drzew Dziedzictwa PTTK. Staną się one symbolem lat pracy 
i osiągnięć członków Towarzystwa oraz znakiem aktywizacji i integracji 
lokalnych grup turystów i krajoznawców. W projekt zaangażowały się 
Lasy Państwowe które przekazały Towarzystwu ok. 250 sadzonek. Drzew
ka które rozdysponowane zostały do organizatorów VII  Międzypoko
leniowej Sztafety Turystycznej. Przy współpracy z Działem ds. Mediów 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych organizatorom przypisano 
partnera ze strony LP, którymi były lokalne nadleśnictwa. W  ramach 
współpracy, oprócz przekazania sadzonek przewidziane zostały prelekcje 
przeprowadzone przez Instruktora Ochrony Przyrody PTTK, przewodni
ka PTTK lub przedstawiciela Lasów Państwowych. Organizatorom Szta
fety przesłane zostały nagrody rzeczowe dla uczestników oraz upominki 
w podziękowaniu osobom, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu 
imprez. Na stronie https://70lat.pttk.pl/zamieszczone są do pobrania ma
teriały informacyjne i graficzne, w tym certyfikat uczestnictwa w sztafe
cie. Organizatorzy, którzy zgłosili się do udziału w Sztafecie, otrzymali 
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okolicznościowe tabliczki do umieszczenia przy drzewku. W VII edycji 
ogólnopolskiej akcji zarejestrowało swój udział 71 organizatorów, przygo
towujących wydarzenia w 16 województwach dla łącznie ok. 4400 uczest
ników.

 ► Strona turysta.pttk.pl. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, spo
wodowaną epidemią koronawirusa, podjęta została decyzja o wydawaniu 
czasopisma „Turysta” w wariancie online. Tytuł ten zastąpił wydawany 
dotychczas Gościniec PTTK i będzie publikowany na stronie interneto
wej oraz w wersji drukowanej. W maju 2020 powstał wortal www.turysta.
pttk.pl. Tematyka wortalu związana jest przede wszystkim z działalnością 
PTTK oraz szeroko pojętą turystyką i krajoznawstwem. Turysta zaprasza 
do odwiedzenia ciekawych miejsc, poleca wybrane atrakcje turystyczne. 
Na wortalu znaleźć można zapowiedzi imprez PTTK oraz sprawozdania 
z ich przebiegu, wiadomości z branży turystycznej oraz wspomnienia z ar
chiwalnych numerów czasopisma „Turysta”. Redakcja zachęca do współ
pracy przy tworzeniu wortalu, oczekując propozycji tematów, zdjęć z wy
praw, ciekawych historii związanych z życiem turysty, a także ciekawostek 
związanych z branżą. Zapraszamy na funpage

www.facebook.com/Turysta.PTTK

 ► Hasło programowe na lata 2021‒2022 „Kolej na PTTK!”
Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 175/XIX/2020 z dnia 27 lipca 

2020 r. określił hasło programowe Towarzystwa na lata 2021‒2022: „Kolej 
na PTTK!”. Głównym celem podejmowanych działań w ramach realizacji 
hasła programowego jest promowanie PTTK jako doświadczonego or
ganizatora imprez turystycznych i krajoznawczych oferującego ciekawe, 
oryginalne inicjatywy programowe, realizowane przez oddziały i inne 
jednostki naszej organizacji, w tym także imprezy związane z transpor
tem kolejowym w turystyce. Kierunki działań w latach 2021‒2022 mające 
na celu wdrożenie przyjętego hasła programowego zostaną przedstawione 
do aprobaty członkom ZG PTTK do 31 stycznia 2021 r.
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VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego

VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego – zmiana terminu

Decyzją Zarządu Głównego PTTK VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego 
odbędzie się we wrześniu 2022 roku w Łodzi (Uchwała nr 173/XIX/2020 

Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę ZG 
PTTK nr 76/XIX/2018 z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu 
Kongresu Krajoznawstwa Polskiego oraz powołania Komitetu Naukowego 
i Komitetu Organizacyjnego Kongresu).

Przyjęte hasło programowe Kongresu brzmi „Krajoznawstwo wobec tra
dycji i wyzwań współczesności”. Powołane zostały komitety naukowy i orga
nizacyjny. Uzyskano patronaty Polskiej Organizacji Turystycznej, marszałka 
Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, wojewody łódzkiego Tobia
sza Adama Bocheńskiego, metropolity łódzkiego ks. Arcybiskupa Grzegorza 
Rysia, Regionalnej Organizacji Turystycznej i Łódzkiej Organizacji Tury
stycznej. Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęli: senator Rzeczy
pospolitej Polskiej VIII i  IX kadencji Ryszard Bonisławski, prezydent Mia
sta Łodzi Hanna Zdanowska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. 
Antoni Różalski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Łódzkiego Hieronim Andrzejewski, prezes Zarządu Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Województwa Łódzkiego.

W składzie Komitetu Naukowego znaleźli się znakomici krajoznawcy, 
którym przewodniczy prof. dr hab. Janusz Zdebski. W pierwszym kwarta
le 2020 roku do sekretarza Zespołu Naukowego dr Józefa Partyki wpłynęło 
81 artykułów zgłoszonych przez naukowców i krajoznawców. Podjęte zostały 
prace nad kolejnym tomem „Warsztatów z Geografii Turyzmu” oraz „Ziemi” 
2020 z artykułami przygotowanymi na Kongres. Zakończone zostały prace 
redakcyjne i wydano drukiem Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego 
pod red. Jolanty Adamczyk, Bogdana Włodarczyka i Andrzeja Stasiaka oraz 

„Ziemię” 2019 pod red. Józefa Partyki, z wyborem artykułów referowanych 
w ramach sesji krajoznawczych „Mijające Krajobrazy Polski”.

W roku 2019 i na początku 2020 odbyły się sejmiki przedkongresowe 
na terenie Polski:

 ► 15 lutego 2019 roku Olsztynie pod hasłem Szlak Kopernikowski zor
ganizowany przez Oddział WarmińskoMazurski PTTK w Olsztynie,

 ► 30 marca 2019 roku w Krakowie pod hasłem Krajoznawstwo 
w Małopolsce. Tradycja-współczesność-tożsamość zorganizowany przez 
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Regionalne Forum Oddziałów PTTK Małopolski i Małopolski Krąg 
Seniorów PTTK,

 ► 14 września 2019 roku w Łodzi pod hasłem Łódzkie – tożsamość, wspól-
nota, region zorganizowany przez Oddział Łódzki PTTK, Uniwersytet 
Łódzki, Oddział PTTK w Zgierzu,

 ► 19‒20 października 2019 roku w Lublinie pod hasłem Unia Lubelska – 
jej historia i krajoznawczy wymiar zorganizowany przez Oddział Miej
ski PTTK im. A. Janowskiego w Lublinie,

 ► 26 października 2019 roku w Kielcach pod hasłem Krajoznawstwo 
w Świętokrzyskim – wczoraj, dziś i jutro zorganizowany przez Oddział 
Świętokrzyski PTTK w Kielcach,

 ► 23 listopada 2019 roku w Końskich pod hasłem Możliwości wykorzy-
stania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego 
zorganizowany przez Oddział PTTK w Końskich.

 ► 29 lutego 2020 roku w Swarzędzu pod hasłem PTTK i partnerzy dzia-
łań krajoznawczych – wielkopolskie doświadczenia zorganizowany 
przez Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu,

 ► 29 lutego 2020 roku w Olsztynie pod hasłem Zabytki techniki na Szlaku 
Kopernikowskim zorganizowany przez Regionalną Pracownię PTTK 
w Olsztynie i Samorząd Przewodnicki PTTK Województwa Warmiń
skoMazurskiego.

Obecnie prace organizacyjne, a częściowo i merytoryczne, VII Kongresu 
Krajoznawstwa Polskiego podjęte w roku 2018 zostały zawieszone ze wzglę
du na pandemię coronavirusa.
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Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze jest właścicielem i współ
właścicielem ponad 1 120 ha gruntów w Tatrach, w tym działek, na któ

rych zlokalizowane są m.in. schroniska: Wozownia (stare schronisko) nad 
Morskim Okiem, Murowaniec na Hali Gąsienicowej, Pięć Stawów, pawilon 
na Włosienicy oraz zabudowania Kasprowego Wierchu (obserwatorium 
Meteo, górna stacja kolei na Kasprowy i stacje kolejek z Gąsienicowej i Go
ryczkowej). PTTK ma także prawa do terenów na których wyciągi te i trasy 
narciarskie funkcjonują. Schroniska na Hali Ornak i Hali Kondratowej zlo
kalizowane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa w wie
czystym użytkowaniu PTTK. Budynki stanowią wyłączną własność PTTK. 
Właścicielem gruntu i budynku schroniska na Polanie Kalatówki jest Spółka 
z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”.

Na skutek niefortunnego sposobu przekazania Towarzystwu Tatrzańskiemu 
działek pod budowę schronisk w 1874 roku nad Morskim Okiem a w 1876 r. 
w Roztoce przez Ludwiga Eichborna (darczyńca nie spodziewał się zapewne, 
że jego decyzja może być w przyszłości kwestionowana), są one w konsekwen
cji kolejnych zmian własnościowych ulokowane na gruntach oznaczonych 
w księgach wieczystych wpisem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. 
Po zgłoszeniu w 2016 roku przez Skarb Państwa roszczeń do tych nierucho
mości, PTTK wystąpiło z wnioskiem sądowym o stwierdzenie zasiedzenia tych 
obiektów i sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Zakopanem.

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze, nawiązując do tradycji 
powstałego w 1873 r. w Nowym Targu stowarzyszenia o nazwie Galicyjskie 
Towarzystwo Tatrzańskie (po kilku miesiącach zmieniające nazwę na Towa
rzystwo Tatrzańskie), od wielu lat działa na rzecz ochrony tatrzańskiej przy
rody. W treści kolejnych statutów potwierdzano, że prócz udostępniania gór, 
równie ważną jest troska o zachowanie ich naturalnych walorów. Cele te pozo
stały niezmienne po I wojnie światowej, gdy w niepodległej Polsce organizacja 
mogła przyjąć nazwę Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. W okresie międzywo
jennym PTT było gorącym orędownikiem utworzenia w Tatrach parku naro
dowego i pozyskiwało z myślą o tym niektóre z tatrzańskich gruntów.

Po II wojnie światowej działacze turystyczni w dalszym ciągu zabiega
li o należytą ochronę tatrzańskiej przyrody. Polskie Towarzystwo Tury
stycznoKrajoznawcze, powstałe w 1950 r. w wyniku połączenia Polskiego 

 Informacja na temat porozumienia pomiędzy PTTK,
Skarbem Państwa i Tatrzańskim Parkiem Narodowym

w sprawie wymiany nieruchomości na trenie TPN
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Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (zało
żonego w 1906 r. w Warszawie), w statucie z 1950 r., wśród zadań, jakie za
mierzało realizować, na czele postawiło ochronę przyrody. I dzisiaj ochrona 
przyrody jest jednym z priorytetów działalności PTTK.

Negocjacje dot. regulacji własnościowych w Tatrach trwają w zasadzie 
od zawsze, bez przerw, z mniejszą lub większą częstotliwością. Jak na razie 
bilans dokonań PTTK w tej mierze jest dla stowarzyszenia korzystny:

 ► po kilkunastu latach procesów sądowych uzyskaliśmy potwierdzenie 
praw do własności budynków schronisk na Hali Ornak i Hali Kon
dratowej oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów, na których te 
budynki są zlokalizowane,

 ► uregulowana została kwestia związana z przebiegiem granic współwła
sności terenu w okolicy Pawilonu PTTK na Włosienicy,

 ► w drodze ugody sądowej z reaktywowanym Warszawskim Towarzy
stwem Narciarzy PTTK stało się właścicielem gruntów, na których po
sadowione jest schronisko na Polanie Chochołowskiej.

Bez przeszkód i w zgodzie ze statusem terenów chronionych PTTK prowa
dziło i nadal prowadzi tatrzańskie obiekty w tym schroniska w Roztoce i nad 
Morskim Okiem, do których tytuł własności PTTK został niedawno przez 
Skarb Państwa zakwestionowany. Inwestując w urządzenia infrastruktury 
ekologicznej PTTK dokładało starań zmierzających do ograniczenia nega
tywnego wpływu wynikającego z eksploatacji tych obiektów na środowisko 
przyrodnicze obszaru chronionego statusem parku narodowego. W latach 
80. XX w. wybudowaliśmy m.in. pierwsze w Tatrach biologiczne oczysz
czalnie ścieków na Polanie Chochołowskiej i nad Morskim Okiem. Sukce
sywnie w latach 2009‒2012, w trakcie realizacji projektu pod nazwą Zielo-
ne schroniska, dokonano znaczącej modernizacji wszystkich należących do 
PTTK schronisk tatrzańskich. Wynikiem tych działań było m.in. znaczące 
obniżenie zapotrzebowania na energię i innych uciążliwości, jakie zwyczajo
wo powoduje eksploatacja takich obiektów dla środowiska naturalnego oraz 
podniesienie ich standardu.

We wrześniu 2013 r., wykonując Uchwałę ZG PTTK nr 340/XVII/2012 
z dnia 30 czerwca 2012 r. złożono Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu 

„Ofertęprojekt regulacji własnościowych nieruchomości położonych w gra
nicach TPN”, istotnych dla ochrony tatrzańskiej przyrody, a nie wykorzysty
wanych gospodarczo. Oferta pomimo pozytywnej opinii Ministerstwa Śro
dowiska i Rady Parku nie została przyjęta.
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Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze kontynuuje dzieło swo
ich wielkich poprzedników. Mając na uwadze zarówno dobro społecznego 
ruchu turystycznego, jak i konieczność zachowania najcenniejszych przyrod
niczo obszarów naszej Ojczyzny, PTTK ponownie zaproponowało Skarbowi 
Państwa, (w wystąpieniu do Starosty Tatrzańskiego 11 lutego 2020 r.), przeję
cie posiadanych przez Stowarzyszenie, a znajdujących się w obrębie TPN nie
zabudowanych działek gruntowych. Jednocześnie zaproponowało, aby w za
mian usankcjonowany został na jego korzyść (prawo własności) bez sporów 
i wykorzystywania dla tego celu drogi sądowej, stan prawny nieruchomości 
położonych w granicach TPN zabudowanych schroniskami, a szczególnie te
renów, na których za zgodą ówczesnych właścicieli wybudowano schroniska 
turystyczne nad Morskim Okiem i w Roztoce.

Na mocy osiągniętego Porozumienia, podpisanego w dniu 3 listopada 
2020 r. Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze przekaże Skarbowi 
Państwa swoje udziały w nieruchomościach położonych w granicach Ta
trzańskiego Parku Narodowego, zachowując ok. 6,5 ha terenów pod i wokół 
tatrzańskich schronisk oraz udział w połowie działki pod górnymi stacjami 
kolei linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch i kolejki w kotle Gąsienicowym. 
Po regulacjach z już posiadanymi własnościami PTTK na Kalatówkach i Po
lanie Chochołowskiej, w granicach parku narodowego Towarzystwo pozosta
nie wyłącznym, już bez udziału Skarbu Państwa, właścicielem nieruchomości 
o łącznej powierzchni przekraczającej 8 ha zabudowanych budynkami i in
frastrukturą tatrzańskich schronisk, wraz z niezbędnymi do ich funkcjono
wania służebnościami.

Precyzyjne określenie powierzchni własności i granic działek w terenie 
nastąpi po opracowaniu geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości. 
Mamy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie w realizacji przez strony 
zobowiązań ujętych w treści Porozumienia.
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Porozumienie pomiędzy PTTK a fundacjami Mapa Pasji i Calamita 
w sprawie współpracy przy realizacji ogólnopolskiego programu 

„Questy – Wyprawy Odkrywców”
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Odznaki Questy można nabyć w sklepie COTG PTTK na stronie:
https://sklepcotg.pttk.pl/szukaj?controller=search&orderby=position

&orderway=desc&search_query=Odznaka+questy&submit_search.
x=21&submit_search.y=13

Regulamin odznaki znajduje się na stronie: http://kkraj.pttk.pl/questy
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