
TADEUSZ RAUCHFLEISZ = KTK KALINKA 

  

Dokładnie w 80. rocznicę urodzin założyciela i Honorowego Prezesa 

Klubu KALINKA w Grudziądzu - 7.11.2014 r. o godz. 18
50

, grupa 

kilkudziesięciu rowerzystów-turystów urządziła Tadeuszowi 

HEPPENING przed Jego domem. Była to świetna okazja wspomnienia 

blisko 40 lat rowerowych wędrówek (KTK KALINKA istnieje od 

9.01.1978 r.), w trakcie których nasz Jubilat dzięki swojemu 

zaangażowaniu, bezinteresowności i wiedzy zarówno turystycznej jak 

i krajoznawczej dużo nas nauczył. 

 

Były kwiaty, szampańska salwa, a życzeniom dalszych lat 

w turystyce nie było końca. Na pamiątkę Tadziu otrzymał specjalne 

wydanie albumu, w którym na umieszczonych zdjęciach zawarta jest 

ciekawa i bogata historia turystycznych wojaży JUBILATA i Jego 

ukochanego Klubu. 

 

Witold Tyrakowski mówił: To nie sztuka być turystą, lecz Turystą być - to sztuka! Naszemu 

PREZESOWI się ta sztuka udała (w 2009 r. został Honorowym Członkiem PTTK). 



Okolicznościowy wiersz dla JUBILATA 

 

 

 

 

Drogi Jubilacie, nasz pierwszy Prezesie 

Dziś masz wielkie święto... echo wszystkim niesie 

80 latek to rocznica szumna 

Więc jesteśmy tutaj... Kalinka jest dumna 
 

Honorowy Prezes, Klubowi oddany 

Bardzo ciepły człowiek, przez wszystkich lubiany 

W działalności miasta wciąż zauważalny 

Miłośnik Grudziądza - patriota lokalny 
 

Przyjmij od nas prezent - swój kawałek życia 

Z „Kalinki” udziałem zdjęcia do odkrycia 

Bo dorastaliśmy, tuż na oczach Twoich 

I wciąż nas traktujesz tak jak samych swoich 
 

Osiem róż dla Ciebie od naszej „brygady” 

Każda jest symbolem minionej dekady 

10 lat minęło Tobie osiem razy 

Dla nas pozostajesz Prezesem bez skazy 
 

Jesteś dla nas ważny i to się nie zmienia 

Dzisiaj Ci składamy serdeczne życzenia 

Bardzo dużo zdrowia, uśmiechu, radości  

A na urodzinach... pełen pokój gości 



TADEUSZ RAUCHFLEISZ 

Urodzony 7 listopada 1934 r. w Nowem. Zamieszkały w Grudziądzu. Emerytowany ekonomista, 

działacz turystyczny, wychowawca nowych kadr organizatorów turystyki i krajoznawców PTTK. 

Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od lipca 1977 r. Długoletni aktywny 

działacz turystyki kwalifikowanej regionu kujawsko-pomorskiego. Założyciel pierwszego Koła PTTK 

w Wąbrzeźnie (1977). Założyciel Klubu Turystyki Kolarskiej KALINKA w Grudziądzu (1978), 

od 2008 r. Honorowy Prezes KTK KALINKA. Przez wiele lat wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK 

w Grudziądzu (1981-1989 oraz 1997-2005). Pełnił też funkcję wiceprezesa ZW PTTK w Toruniu 

(1983-1990). 

Aktywnie działa w oddziałowych komisjach Turystyki Pieszej, Kolarskiej, Krajoznawczej, Historii 

i Tradycji w Grudziądzu, na poziomie ponadoddziałowym sprawuje funkcję Sekretarza Regionalnego 

Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wieloletni weryfikator 

odznak krajoznawczych w Referacie Weryfikacyjnym przy Oddziałowej Komisji Krajoznawczej. 

W 1987 r. wyróżniony Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, w 1992 r. 

otrzymał Złotą Honorową Odznakę PTTK. Od 2009 r. Członek Honorowy PTTK. Zasłużony Instruktor 

Krajoznawstwa Polski, Honorowy Przodownik Turystyki Kolarskiej. 

Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi i państwowymi: Zasłużony Działacz 

Turystyki (w stopniu brązowym i srebrnym), Zasłużony Działacz Kultury fizycznej (w stopniu złotym), 

Zasłużony Działacz Kultury, Za Zasługi dla Turystyki, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi. 

Współorganizator wielu imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez macierzysty 

Oddział PTTK. 

Publicysta i współautor wielu przewodników, wydawnictw turystycznych, m.in. przewodnika 

turystycznego „Powiat Grudziądzki” oraz „Doliną Osy przez Powiat Grudziądzki”. 

Wykładowca na licznych kursach przewodnickich, przodownickich i organizatorów turystyki, 

wychowawca młodych kadr turystyki kwalifikowanej. 


