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SPRAWOZDANIE  
 

Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK  
za okres XVI kadencji (2006-2009) 

na XVI KNAK w Warszawie w dniu 13 lutego 2010 roku 
 
 
 

Obradująca 10 grudnia 2005 r. w Warszawie XV Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego wy-

brała 9-osobowy skład Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK na XVI kadencję 

2006-2009. W następstwie tajnego głosowania funkcję przewodniczącego Komisji objął Waldemar 

Wieczorkowski (Toruń), z jego rękojmi wiceprzewodniczącymi zostali Stanisław Karuga (Kato-

wice), zajmujący się współpracą międzynarodową a ramach UECT,  Marian Kotarski (Myszków), 

prowadzenie Centralnego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Kolarskich i Jerzy Winsze (Szcze-

cin), szkolenie przodowników,  sekretarzem Krzysztof Borkowski (Warszawa), protokoły, konkurs 

na najaktywniejszą komisję, klub i sekcję,  sekretarzem ds. kadry Wojciech Malinowski (Szamotu-

ły), szkolenie i ewidencja kadry. W skład Komisji zostali też wybrani – jako członkowie - Jerzy 

Grochowski (Siedlce), prowadzenie referatu kardynalnego Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej, orga-

nizacja Ogólnopolskich Pielgrzymek na Jasną Górę, Krzysztof Mieczkowski (Pasłęk), znakowanie 

szlaków rowerowych i kształcenie znakarzy, aktualizacja strony internetowej komisji i Michał Ra-

czyński (Nysa), koordynator imprez centralnych, współpraca z krajami południowo-wschodnimi. 

Współpracownikami komisji byli: Mirosław Okoński, redaktor Informatora KTKol. ZG, ob-

sługa techniczna strony internetowej, Zbigniew Boroński, przewodniczący podkomisji ds. szlaków 

rowerowych, Roman Kościński, konkurs na najaktywniejszą komisję, klub i sekcję, Jan Rychlik, 

współpraca przygraniczna z Niemcami, Andrzej Staśkiewicz, dystrybucja Informatora każdego la-

tach 2006-2007, oraz Edward Kutyła, dystrybucja Informatora od 2008 roku. 

Opiekunem Komisji w imieniu Zarządu Głównego PTTK był Edward Kutyła w  imieniu 

Głównej Komisji Rewizyjnej Bogdan Komorowski, natomiast w biurze ZG PTTK sprawy komisji 

prowadziła Grażyna Orłowska-Rybicka, a sprawy międzynarodowe Joanna Kośnik. 

 Komisja każdego roku odbywała 3 posiedzenia, w tym jedno posiedzenie odbywało się w 

trakcie Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej, frekwencję poszczególnych 

członków Komisji na zebraniach prezentuje Zestawienie nr 1.  
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Zestawienie nr 1 

Frekwencja na posiedzeniach KTKol. ZG PTTK 2005-2009 
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Waldemar 
Wieczorkowski 

 
            13 

Stanisław Karuga  nie   nie  nie  nie   nie  8 
Marian Kotarski    nie          12 
Jerzy  Winsze       nie   nie    11 
Krzysztof Borkowski           nie   12 
Wojciech Malinowski             nie 12 
Krzysztof Mieczkowski           nie   12 
Jerzy Grochowski           nie  nie  11 
Michał Raczyński              13 

Źródło: obliczenia własne na podstawie protokołów z posiedzeń KTKol. ZG PTTK z lat 2006-2009. 
 

Na wszystkie posiedzenia Komisji zapraszani byli i w zdecydowanej większości z nich 

uczestniczyli: członek Zarządu Głównego PTTK Edward Kutyła oraz główny specjalista w biurze 

ZG PTTK Grażyna Orłowska-Rybicka, służący zawsze radą i życzliwą pomocą. Komisja bardzo 

wysoko sobie ceni współpracę z prezesem ZG PTTK Lechem Drożdżyńskim (który dwukrotnie 

uczestniczył w posiedzeniach KTKol. ZG PTTK: w czerwcu 2006 w Cieszynie, oraz w czerwcu 

2009 w Niechorzu, nadto wizytował obozowiska ogólnopolskich zlotów przodownickich: nr 46 

w Cieszynie, 47 w Siedlcach, 48 we Władysławowie i 49 w Niechorzu oraz 55 CZTK – II UECT 

w Krajence). Wysoko cenimy także nasze kontakty  z Sekretarzem Generalnym ZG PTTK Andrze-

jem Gordonem (oficjalnym gościem 55 CZTK – UECT w Krajence, 56 CZTK w Sulejowie oraz 

47 Zlotu p.t.kol. w Siedlcach).  

W wielu posiedzeniach Komisji uczestniczyli, służąc swą fachową wiedzą i bogatym do-

świadczeniem, członkowie honorowi PTTK Zbigniew Boroński i Stanisław Radomski; na wybrane 

posiedzenia przybywali współpracownicy Komisji Jan Rychlik i Roman Kościński oraz sporadycz-

nie Mirosław Okoński. 

W toku kadencji włączano się w realizację programów wytyczanych uchwałami Zarządu 

Głównego. Kluby i komisje turystyki kolarskiej uczestniczyły w 2006 r. w obchodach „100-lecia 

PTK”, aktywnie włączały się realizację programu „2007 – Rok szlaków turystycznych PTTK” oraz 

„2008 – Rok przyrody w PTTK” organizując pogadanki i prelekcje, propagując zdobywanie od-

znak, promując znakowane szlaki rowerowe oraz organizując konkursy dla uczestników imprez 

rowerowych. Zrealizowano też program „Rok 2009 rokiem dzieci i młodzieży w PTTK” m.in. po-

przez przyjęcie zadania doraźnego w konkursie na najlepszą w działalności programowej komisję 
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i klub (obejmującego zdobywanie KOT przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-

nadgimnazjalnych).  

Bieżąca, XVI kadencja, była okazją do świętowania jubileuszu 55-lecia aktywnej działalno-

ści Bydgoskiego Klubu Turystyki Rowerowej „Turkole” w Bydgoszczy, 50-lecia Turystycznego 

Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach, 40-lecia Turystycznego Klubu Ko-

larskiego PTTK „Ondraszek” w Cieszynie, 30-lecia Klubu Osiedlowego PTTK „M-2” w Myszko-

wie, 20-lecia Oddziałowej KTKol. PTTK „Sokół” w Radlinie i 10-lecia Klubu Turystyki Kolarskiej 

PTTK „Gronie” w Tychach; mniej lub bardziej okrągłe rocznice działalności obchodziły także inne 

kluby i komisje turystyki kolarskiej PTTK, a sprawozdania z obchodów i dokonań publikowane 

były w Internecie oraz w „Informatorze”. 

W okresie sprawozdawczym strona internetowa  http://ktkol.pttk.pl była systematycznie 

rozbudowywana i uaktualniana. Na bieżąco, dzięki aktywności Krzysztofa Mieczkowskiego, uzu-

pełniano jej zawartość o regulaminy i informacje niezbędne w działalności komisji oddziałowych, 

klubów i sekcji oraz kolarskich zespołów regionalnych rangi wojewódzkiej. Pod koniec 2008 r. 

wirtualne łamy otwarto dla korespondentów terenowych. Kontynuowano działalność edytorską, 

wydając każdego roku broszurę – „Kalendarz imprez turystyki kolarskiej PTTK”. W 2009 r. ukaza-

ło się szóste wydanie Kalendarza, zaś dla delegatów na XVI KNAK przygotowano siódmą edycję 

Kalendarza zawierającą propozycje imprez turystyki kolarskiej na 2010 r. Autorem Kalendarzy jest 

Marian Kotarski, a realizatorem drukowanej wersji Waldemar Wieczorkowski. Do druku jest przy-

gotowywana książka „Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952-2006 w zarysie”  (wyróżniona 

I miejscem w II edycji konkursu „Z historii i tradycji turystyki oraz krajoznawstwa w Polsce” 

w 2008 r.),  która wg zapowiedzi prezesa Lecha Drożdżyńskiego powinna się ukazać w br.  

Niestety, perturbacje wydawnicze dotknęły biuletyn „Informator KTKol. ZG PTTK”. 

W bieżącej kadencji (do końca 2009 r.) ukazało się, nieraz ze sporym poślizgiem czasowym, 

11 numerów kilkunastostronicowego pisemka kolarskiego. Z informacji redagującego biuletyn Mi-

rosława Okońskiego wynika, iż numer 343 powinien dotrzeć do prenumeratorów na przełomie 

stycznia i lutego 2010 r. 

Każdego roku organizowano i nadzorowano szkolenia przodowników turystyki kolarskiej 

oraz nadto delegowano przedstawicieli Komisji do przewodniczenia zespołom egzaminacyjnym. 

W podsumowywanym okresie w 15 kursach uprawnienia p.t.kol. uzyskało 265 turystów, przy czym 

81 z nich na kursach organizowanych w trakcie ogólnopolskich zlotów przodownickich. Zagadnie-

nie prezentuje Zestawienie nr 2. 
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Zestawienie  nr 2 

Szkolenie przodowników turystyki kolarskiej w latach 2006-2009 

Kursów Absolwentów  Rok  

Ogółem Z tego na zlocie p.t.kol. Ogółem  Z tego na zlocie p.t.kol. 

2006 4 1 66 13 

2007 3 1 67 19 

2008 5 1 74 18 

2009 3 1 57 31 

Razem 15 4 265 81 

Źródło: Informacja sekretarza ds. kadry W. Malinowskiego (w posiadaniu autora)  

 

Komisja nadzoruje działalność terenowych i filialnych referatów weryfikacyjnych odznak 

turystyki kolarskiej oraz prowadzi centralny referat weryfikacyjny, przyznający najwyższe stopnie 

odznak, mianowicie KOT  duży złoty oraz KOT za Wytrwałość,  rajd kolarski dookoła Polski 

w wersji małej i dużej, nadto odznakę rajdu kolarskiego „Szlakami zamków w Polsce” (stopnie 

srebrny i złoty). Działalność referatu w okresie sprawozdawczym prezentuje Zestawienie nr 3. Na-

leży przypomnieć, że stopień brązowy odznaki „Szlakami zamków” oraz duży brązowy i duży 

srebrny KOT weryfikują ogniwa regionalne (czyli jednostki rangi wojewódzkiej, mimo iż szczebel 

wojewódzki w Towarzystwie w postaci niegdysiejszych Zarządów Okręgów faktycznie nie funk-

cjonuje), a małe stopnie KOT – referaty weryfikacyjne przy oddziałowych KTKol. Mimo wielu 

działań ilość zdobywanych KOT maleje. Dokładniej wspomniane zagadnienie prezentujemy w Ze-

stawieniu nr 3. 
Zestawienie nr 3 

Zweryfikowani p.t.kol. przyznane odznaki KOT, ilość zorganizowanych wycieczek kolarskich z liczebnością 

uczestników w latach 2006-2009 

Rok Przyznanych 
KOT 

Zweryfikowanych 
p.t.kol. 

Zorganizowanych wycie-
czek kolarskich 

Uczestnicy wycieczek ko-
larskich 

2006 1176 1172 3547 60 359 

2007 1020 1103 3651 66 244 

2008 900 1171 3644 67 055 

2009     

Źródło: sprawozdania ZG PTTK dla GUS.  

 

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wszedł w życie znowelizowany regulamin KOT  wprowadzający 

dodatkowy stopień – duży brązowy. Nie dysponujemy pełnym wykazem ilości zdobytych odznak, 

dla przykładu możemy podać, iż w pierwszym roku funkcjonowania nowego stopnia referat kato-

wicki przyznał 32 duże brązowe KOT, zaś częstochowski – 24 odznaki tego stopnia. Nowe odzna-

ki, których wykonanie zlecono radomskiej firmie, w styczniu 2009 r. trafiły do turystów.  
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 W każdym roku siłami działaczy z terenu organizowane są dwie prestiżowe imprezy: ogól-

nopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystów kolarzy.  Przy okazji 

zlotów odbywa się szkolenie oraz doszkalanie kadry przodownickiej i znakarskiej, następuje inte-

gracja środowiska turystów kolarzy, propagowane jest zdobywanie odznak turystyki kolarskiej 

i krajoznawczych. Przy okazji zlotów prezentowane są coraz to inne regiony kraju, a wspólny pobyt 

kilkuset rowerzystów w miasteczku zlotowym ułatwia wymianę doświadczeń. Miejsca docelowe 

i liczebność uczestników w dotychczasowych zlotach prezentujemy w Zestawieniu nr 4; tegorocz-

ny, 50-ty ogólnopolski szkoleniowy zlot przodownicki odbędzie się dniach 29 maj – 6 czerwiec 

w Myszkowie, natomiast 59 CZTK będący jednocześnie VI Zlotem UECT,  w Prudniku (regulami-

ny obydwu imprez są systematycznie ekspediowane do ogniw PTTK, znajdują się także w Interne-

cie, m.in. na stronie naszej Komisji).  
Zestawienie nr 4 

Centralne zloty kolarskie oraz odznaki przyznane przez centralny referat weryfikacyjny  KTKol. ZG PTTK w latach 
2005- I półrocze 2009 wg rodzajów i stopni 

Ogólnopolski  

zlot p.t.kol. 

Centralny Zlot 

Turystów Kolarzy Rok 

Uczestników Uczestników D
uż

y 
zł

. 
K

O
T 

K
O

T 
z/

w
 

Za
m

ki
 sr

. 

Za
m

ki
 z

ł. 

M
ał

y 
ra

jd
 

D
P 

D
uż

y 
ra

jd
 

D
P 

Sz
la

ki
em

 
W

lk
. W

oj
ny

  

Razem  

Cieszyn Krajenka UECT 
2006 

349 350 
35 22 12 4 16 14 9 112 

Siedlce  Sulejów 
2007 

340 282 
45 16 15 1 14 11 11 113 

Kaszuby Kalety  
2008 

479 442 
31 18 6 5 12 24 6 102 

Niechorze Żary 
2009 

452 328 
43 23 4 0 10 8 6 94 

Razem odznak 154 79 37 10 52 57 32 421 

Źródło: Księga weryfikacyjna KTKol. ZG PTTK  z lat 2006-2009; M. Kotarski – Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952-2006 
msznps. 
 

Komisja XVI kadencji  zainaugurowała doroczną, rowerową pielgrzymkę na Jasną Górę 

w Częstochowie. W rowerzystów Pielgrzymce uczestniczyło 157 osób, rowerzystów II – 290 osób, 

w III Pielgrzymce w lipcu 2008 r. wzięły udział  420 osoby, zaś w IV, odbywającej się 18 lipca 

2009 r. w 25 grupach uczestniczyło łącznie 424 cyklistów.   

W styczniu 2006 r., celem ułatwienia młodzieży szkolnej zdobywania dwu najniższych 

stopni KOP  zliberalizowano wymogi jej uzyskiwania.   
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Zestawienie nr 5 

Kolarska Odznaka Pielgrzymia wg stopni przyznana w latach 2006-2009 

Wyszcza-
gólnienie 

popu-
larna 

brązowa srebrna złota duża 
srebrna 

duża 
złota 

Wielka 
KOP 

Chrz. P. 
Świata 

Razem  

2006 51 48 16 10 3 2 4 1 135 
2007 40 9 14 2 2 1 - 2 70 
2008 50 29 17 11 1 1 2 - 111 
2009 38 19 10 9 5 5 - 1 87 

R a z e m 179 105 57 32 11 9 6 4 403 
Źródło: obliczenia własne wg zestawień Kardynalnego Referatu KOP 

 

W bieżącej kadencji przedstawiciele środowiska kolarskiego systematycznie uczestniczyli 

w pracach i posiedzeniach UECT (czyli Europejskiego Związku Turystyki Kolarskiej z siedzibą 

w Paryżu), do którego na mocy uchwały Prezydium ZG PTTK należymy od 25 czerwca 2004 r. 

Wiceprezydentem UECT jest v-przewodniczący naszej Komisji Stanisław Karuga. W okresie spra-

wozdawczym, a konkretnie w dn. 22-29 VII 2006 r. odbył się II międzynarodowy zlot rowerzystów 

UECT, organizatorem, którego był aktyw kolarski Wielkopolski i miasto Krajenka. W dniach 25-27 

września 2008 r. prezydium UECT odbyło pierwsze w swej historii wyjazdowe posiedzenie 

w Prudniku, (albowiem w lipcu 2010 r. Oddział PTTK w Prudniku będzie organizatorem VI zlotu 

UECT – 59 CZTK). Polscy rowerzyści systematycznie uczestniczą w dorocznych zlotach rowerzy-

stów UECT, odbywających się co roku w innym państwie członkowskim tej organizacji. Zagadnie-

nie to prezentuje Zestawienie nr 6. 
Zestawienie nr 6 

Międzynarodowe zloty kolarskie UECT i udział w nich Polaków w latach 2005-2009 

Liczba uczestników 
Rok 

Numer 

zlotu 
Państwo Miejsce obozowiska 

Ogółem w tym Polaków 

2005 I zlot Francja Albertville 400 50 

2006 II zlot Polska  Krajenka 350 156 

2007 III zlot Belgia  Namur 800 75 

2008 IV zlot Portugalia  Sesimbra 700 38 

2009 V zlot Francja La Ferte Saint Aubin 1238 172 

Źródło: Relacja przewodniczącego KTKol. ZG PTTK W. Wieczorkowskiego (w posiadaniu autora). 

 

Ważnym zagadnieniem w działalności Komisji są znakowane szlaki turystyki kolarskiej 

oraz szkolenie licencjonowanych znakarzy. W minionej kadencji odnowiono i oznakowano łącznie 

2,83 tys. km szlaków rowerowych, przeprowadzono 4 kursy znakarskie z udziałem 54 absolwen-

tów. Łącznie na liście znakarzy są 322 nazwiska, niestety, nie wszyscy z nich aktywnie uczestniczą 

w działalności organizacyjnej. Szczegółowiej zagadnienie znakowania szlaków rowerowych pre-

zentuje Zestawienie nr 7 
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Zestawienie nr 7 

Absolwenci kursów znakarzy szlaków turystyki rowerowej oraz prace na nizinnych szlakach turystyki rowerowej w 

latach 2006-2009 

Znakarze Szlaki nowo oznakowane Szlaki odnowione 
Rok 

Kursy Absolwenci międzynarodowe krajowe międzynarodowe krajowe 

Razem 

km 

2006 1 29 - 48,0 487 244 779,0 

2007 1 4 - 118,0 243 214 575,0 

2008 2 19 - - 145 178 323,0 

2009 - 2 62 514,6 400 176 1152,6 

Razem 4 54 62 680,6 1275 812 2829,6 

Źródło: Zestawienie opracowane przez  członka KTKol. ZG PTTK K. Mieczkowskiego (w posiadaniu autora). 

 

Corocznie prowadzony jest konkurs na najlepszy w działalności klub, komisję i sekcję tury-

styki kolarskiej PTTK. Uczestniczy w nim, nadsyłając stosowne sprawozdania, przeciętnie 

20 ogniw. Dyplomy i nagrody są wręczane w trakcie ogólnopolskich zlotów p.t.kol. w obecności 

licznej reprezentacji przewodniczących regionalnych i oddziałowych komisji turystyki kolarskiej 

oraz prezesów klubów turystyki kolarskiej. W okresie sprawozdawczym pierwsze miejsce w swych 

grupach konkursowych zajmowały: OKTKol. PTTK „Sokół” w Radlinie (za lata 2006, 2007 

i 2008), Szkolny Klub Turystyczny PTTK przy Gimnazjum w Przyrowie w pow. częstochowskim 

(2006, 2007 i 2008), Klub PTTK „Jantarowe Szlaki” w Szczecinie (2006) oraz Osiedlowy Klub 

PTTK „M-2” w Myszkowie (za rok 2007 i 2008). W październiku ub.r. znowelizowano regulamin 

konkursu rozbudowując go o wiele nowych elementów; nowe postanowienia weszły w życie z d-

niem 1 stycznia br.  

Obradujący w dniach 4-6 IX 2009 r. w Warszawie XVII Walny Zjazd PTTK nadał godność 

członka honorowego PTTK 56 wybitnym działaczom Towarzystwa, a w ich gronie dwóm przo-

downikom turystyki kolarskiej: Romanowi Kościańskiemu z Warszawy, przewodniczącemu Komi-

sji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w latach 1989-2002, aktualnie członkowi jury konkursowego na 

najaktywniejszy klub, komisję i sekcję turystyki kolarskiej oraz Tadeuszowi Rauchfleiszowi z Gru-

dziądza,  wieloletniemu prezesowi Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK „Kalinka”.  

Syntetycznie zaprezentowana działalność Głównej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK XVI 

kadencji w istotny sposób – jak można sądzić - ułatwia działaczom w terenie prowadzenie komisji 

i klubów, organizowanie imprez oraz zdobywanie i weryfikowanie odznak, a jednocześnie umożli-

wia przepływ informacji i poznawanie nowych trendów w kolarstwie turystycznym. Bilans dokonań 

aktywu kolarskiego PTTK w bieżącej kadencji jest pozytywny, a jego pełne podsumowanie i do-

kładna ocena dokonane będą dziś w dyskusji delegatów uczestniczących w Warszawie w XVI 

KNAK. 

Sprawozdanie sporządzili: Marian Kotarski i Waldemar Wieczorkowski 


