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150 lat Powstania Styczniowego 
Setki miejsc w naszej Ojczyźnie, ale i poza nią związanych jest z historią Powstania 
Styczniowego i jego uczestnikami. Znicze pamięci o ludziach i wydarzeniach sprzed 150 lat 
zapłoną w miastach, wsiach, ale i na bezdrożach i w leśnych ostępach, gdzie znajduje 
się wiele powstańczych mogił. 
Ważnym jest, aby organizatorzy najskromniejszych nawet uroczystości mogli dotrzeć 
z informacją na temat planowanych wydarzeń do wszystkich zainteresowanych. Stąd apel 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zachęcający wszystkie instytucje i osoby 
zaangażowane w organizacje obchodów 150-lecia Powstania Styczniowego do przesyłania 
na adres e-mail 1863@prezydent.pl informacji na temat miejsca, czasu, formuły 
oraz organizatora wydarzeń (wraz z danymi teleadresowymi). Powyższe informacje zostaną 
umieszczone na poświeconej tej rocznicy podstronie w serwisie internetowym 
www.prezydent.pl 
 

Rok Przewodników Turystycznych w PTTK 
W celu upamiętnienia przypadającej w 2013 roku, 200 rocznicę wydania pierwszego patentu 
przewodnickiego na terenie obecnych ziem polskich ZG PTTK podjął decyzje o ustanowieniu 
bieżącego roku Rokiem Przewodników Turystycznych w PTTK.  
Więcej informacji znajdziecie na: 
http://przewodnicy.pttk.pl/rok_przewodnikow_turystycznych_2013 
 

Weź udział w ogólnopolskim Konkursie „Turystyczna 
rodzinka” 
Zachęcamy tych co już z nami wędrowali, do kolejnej edycji wspólnego odkrywania naszej 
Ojczyzny w ramach wypraw rodzinnych. Miło będzie nam powitać nowe rodzinki, które 
zechcą do na dołączyć. Dzięki odzwierciedlaniu wspólnych – rodzinnych wędrówek 
w Dzienniczku Wypraw Rodzinnych tworzycie jedyną i niepowtarzalną kronikę rodzinną. 
Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdziecie tutaj http://www.rodzina.pttk.pl/node/127. 
Zachęcamy też do odwiedzania naszego profilu na FB rodzina.pttk.pl.  
Jeżeli chcielibyście podzielić się wrażeniami ze swoich wycieczek rodzinnych to na wasze 
relacje czekamy pod adresem mail: poczta@rodzina.pttk.pl 
 



Indywidualny rajd w 150. rocznic ę Powstania Styczniowego 
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK rozpoczynając akcję „PTTK w 150. Rocznicę 
Powstania Styczniowego” zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Indywidualnym 
Rajdzie skierowanym do miłośników wszelakich form turystyki chętnych do poznawania 
miejsc związanych z historią Powstania. Rajd będzie trwał od 22 stycznia 2013 roku 
do 5 sierpnia 2014 roku. Współorganizatorem jest oddział PTTK Mazowsze w Warszawie, 
który będzie przyjmował zgłoszenia i rozsyłał dzienniczki rajdowe.  
Regulamin rajdu znaleźć można na stronie KTP www.ktpzg.pttk.pl w zakładce „imprezy”. 
 

Aktywnie po śniegu. 
Wielbicieli nart turowych, śladowych oraz rakiet śnieżnych zapraszamy na rajdy w Beskid 
Sądecki. Odbędą się one 2-3 lutego oraz 2-3 marca 2013 roku. Informacje na stronie 
http://www.zima.pttk.pl/ 
 

Ostatnie wolne miejsca na zimowe obozy 
Białe Bieszczady, Wokół Zawoi, Worek Pełen Rakiet oraz cieszący się szczególnym 
zainteresowaniem wyjazd Wokół Doliny Grajcarka czekają na Ciebie!!! 
Warto też już zaplanować długie weekendy. 
Zaczynamy od maja wyjazdami w rumuńskie Apuseni, Niżne Tatry lub dla osób lubiących 
bliższe okolice, w Tatry Polskie. 
Szczegóły i informacje jak zwykle na naszej stronie: 
http://www.wierchy.pttk.pl 
 

Zapraszamy na narty 
Warunki doskonałe, pracują wszystkie wyciągi. Chodzących i biegających na nartach 
oraz skitourowców zapraszamy na: I Rajd Szlakami Narciarskimi Pasma Radziejowej 
oraz I Rajd Szlakami Narciarskimi Pasma Jaworzyny.  
Informacja na stronie Komisji Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK Beskid w Nowym 
Sączu: www.beskid.pttk.pl 
 

Ferie zimowe na Kalatówkach 
Serdecznie zapraszamy do spędzenia ferii zimowych w najwyżej położonym Hotelu w Polsce.  
Hotel Górski PTTK Kalatówki zaprasza rodziny z dziećmi na narciarski wypoczynek na stoku 
położonym tuż przy obiekcie.  
Rewelacyjnie przygotowana trasa, wykwalifikowana kadra instruktorska, wypożyczalnia 
i serwis narciarski na miejscu. 
Dla dzieci: przedszkole narciarskie na stoku! Zarezerwuj pobyt na Kalatówkach już dziś! 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dla najmłodszych: http://kalatowki.pl/pl/dla-dzieci.html 
 

Zimowe szale ństwo pod Trzema Koronami 
Jeśli nie zaplanowaliście jeszcze tegorocznych ferii zimowych, najwyższy czas, aby o tym 
pomyśleć. Narty, snowboard, łyżwy, sanki lub... rozgrzewanie się na basenach termalnych :) 
Sami wybierzcie, co macie ochotę robić podczas tegorocznej zimy.  
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą http://trzykorony.pl/oferta_secjalna.php#Ferie 



 

Siedemnasty Zimak 
Zapraszamy do udziału w Siedemnastym Zimaku, który odbędzie się 2/3 lutego 2013 roku 
na Kudłaczach. W planie: przejście ze Schroniska na śnieżnicy przez Dzielec, 
Wierzbanowską Górę, Lubomir do Schroniska PTTK na Kudłaczach, wieczór integracyjny 
w schronisku i nocleg pod namiotami w pobliżu. Mniej doświadczonym proponujemy wariant 
„light” z noclegiem wewnątrz. Udział bezpłatny. W Zimaku uczestniczyć mogą wyłącznie 
osoby pełnoletnie. Zapraszamy tez do udziału w Osiemnastym Zimaku, który odbędzie się 
9/10 lutego 2013 roku pod Trzema Koronami. W planie: przejście ze Schroniska PTTK Trzy 
Korony, Pienińska Droga, przez Szczawnicę, Krościenko, Przełęcz Szopka, z powrotem pod 
Trzy Korony, wieczór integracyjny w schronisku i nocleg pod namiotami w pobliżu. Mniej 
doświadczonym proponujemy wariant „light” z noclegiem wewnątrz. Udział bezpłatny. 
W Zimaku uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. 
Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowych informacji udziela oraz zgłoszenia (warunek 
konieczny udziału) przyjmuje Kuba Terakowski: terakowski@gmail.com  
 

Hotel Górski PTTK Kalatówki – oferta dla rodzin z d ziećmi! 
Hotel Górski PTTK Kalatówki jest bardzo przyjazny dzieciom i całym rodzinom. 
Naprzeciwko recepcji znajduje się salka, w której do dyspozycji są klocki plastikowe, kręgle, 
zabawki, gry planszowe, puzzle, karty a także stolik z małymi krzesełkami i przybory 
do rysowania. Mamy również telewizor z DVD i sporą kolekcję bajek dla najmłodszych 
i nieco starszych dzieci. Hotelowa restauracja dysponuje kilkoma specjalnymi krzesełkami 
dla najmłodszych, a w menu hotelowej restauracji znajdą Państwo specjalne dania i desery 
dla dzieci. Do pokoi możemy wstawić łóżeczka dla dzieci. Dla starszych dzieci udostępniamy 
stół do ping ponga, dart oraz uwielbiane szczególnie przez chłopców piłkarzyki.  
Zimą zachęcamy do korzystania z naszego wyciągu narciarskiego ze specjalnie 
przygotowanym przez nas przedszkolem narciarskim na wydzielonej dla dzieci części stoku. 
Na miejscu są wykwalifikowani instruktorzy narciarscy, dzięki którym dziecko będzie 
z radością i poprzez zabawę uczyło się jazdy na nartach.  W naszej wypożyczalni posiadamy 
wiele kompletów dziecięcych nart. Oferujemy specjalne zniżki na karnety narciarskie dla 
dzieci. Można również wypożyczyć sanki a w naszym bufecie do nabycia są plastikowe 
jabłuszka do zjeżdżania. 
Więcej informacji znaleźć można TUTAJ 
 

Obiekty przyjazne turystyce rodzinnej 
Już drugi rok gospodarze obiektów PTTK goszczą w swoich progach Turystyczne Rodzinki. 
Zapraszamy i Was do ich odwiedzania za swoimi rodzinami, bo są to obiekty przyjazne 
turystyce rodzinnej: http://www.rodzina.pttk.pl/node/119   
 

Spotkajmy si ę w Łodzi - na styku kultur 
XIX Mi ędzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur 2013” w Łodzi 
(obsługuje Oddział Łódzki PTTK im. J. Czeraszkiewicza w Łodzi; e-mail: pttk.lodz@wp.pl) 
W dniach 22-24 lutego 2013 roku w Łodzi podczas targów w dniach 23 i 24 lutego odbędą 
się: 



- rajdy rowerowe zorganizowane przez Łódzki Klub Kolarzy im. Gintera z zakończeniem 
na targach (uczestnicy rajdów zwiedzają targi nieodpłatnie, otrzymują płytę CD „Rowerem 
przez Polskę”) 
- prelekcje przewodników z terenu województwa łódzkiego pod wspólnym hasłem „Łódzkie 
jakiego nie znamy” w ramach obchodów Roku Przewodników Turystycznych  
Na stoisku PTTK będzie promowana m.in. turystyka rodzinna i rowerowa.  
Rodziny odwiedzające stoisko będą mogły otrzymać malowankę z grą planszową „Wędruj 
z nami” a także najnowszą płytę CD „Rowerem przez Polskę”, na której znalazły się 
m.in. poradniki „Wybieram wędrowanie”, „Rodzinne wędrowanie” i „Wybieram rower”. 
Dla rodzin wspaniała zabawa interaktywna Przyroda uczy najpiękniej i „Od dzidziusia 
do dziadziusia wędrować każdy może”. 
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi zorganizuje wystawę prac laureatów 
ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Rowerzysta na szlaku”. 
Wspólnie z Urzędem marszałkowskim, Departamentem Sportu i Turystyki zorganizowany 
będzie quiz o województwie łódzkim. 50 pytań i 50 osób, które pierwsze odpowiedzą 
na pytania quizowe otrzyma zaproszenie na targi a tu wręczona im będzie nagroda – kanon 
Krajoznawczy Województwa Łódzkiego w formie książkowej. 
 

VI Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i 
Wypoczynku „INTOUREX” 
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska PTTK w Sosnowcu w dniach 8-10 lutego 2013 roku 
odbędą się VI Mi ędzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku „INTOUREX” – 
obsługuje Klub Turystyki Motorowej PTTK „Bezdroża” z Częstochowy 
(ktm@bezdroza.czest.pl)  
Na stoisku PTTK będzie promowana m.in. turystyka rodzinna i rowerowa.  
Rodziny odwiedzające stoisko będą mogły otrzymać malowankę z grą planszową „Wędruj 
z nami” a także najnowszą płytę CD „Rowerem przez Polskę”, na której znalazły się 
m.in. poradniki „Wybieram wędrowanie”, „Rodzinne wędrowanie” i „Wybieram rower”. 
Dla rodzin wspaniała zabawa interaktywna Przyroda uczy najpiękniej i „Od dzidziusia 
do dziadziusia wędrować każdy może”. 
 

Wielkanoc u podnó ża Trzech Koron 
Wielkanoc inaczej niż zwykle? Dlaczego nie… Zachęcamy do spędzenia Świąt w Pieninach, 
w Schronisku Trzy Korony. Z pewnością na długo zapamiętacie tutejsze atrakcje… 
http://trzykorony.pl/oferta_secjalna.php#wielkanoc 
 

I Pięciostawia ńskie Dni Lawinowo-Ski-tourowe 
W terminie 6-7 kwietnia 2013 roku organizujemy w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 
I Pięciostawiańskie Dni Lawinowo-Ski-tourowe, których ideą jest szerzenie świadomej 
i bezpiecznej górskiej turystyki zimowej. 
Pierwszego dnia odbędą się bezpłatne szkolenia pod okiem naszych instruktorów w tematyce 
lawinowej, turystyki zimowej, ski-tourowej, nawigacji oraz testy sprzętu lawinowego i ski-
tourowego. Zaplanowane są również prezentacje związane z nowymi kierunkami 
w narciarstwie wysokogórskim i kwalifikowanej turystyce zimowej. W panelu dotyczącym 
wiedzy przyrodniczej, udostępniania terenu TPN dla turystyki zimowej i ochrony przyrody 
udział wezmą specjaliści TPN. Drugiego dnia odbędzie się I Pięciostawiański Wyścig 



Kombinowany, w którym udział da możliwość sprawdzenia zdobytych umiejętności, 
poznanych bądź doskonalonych poprzedniego dnia.  
Zapraszamy http://www.turystykagorska.com/zawody.html 
 

Wybieram rower 
W ramach projektu „Rowerem przez Polskę” ukazał się poradnik „Wybieram rower”, który 
został przygotowany z myślą o rozpoczynających swoja przygodę z turystyka rowerową. 
„Wybieram rower” to kompendium wiedzy o tym jak się przygotować do wyprawy 
rowerowej, krok po kroku, od wyboru odpowiedniego roweru rozpoczynając.   
Publikacja jest dostępna: 
http://www.rtrow.pttk.pl/pliki/elinas/wybieram_rower_cd_m%20new.pdf . 
 

Choć pomaluj nasz świat 
Z myślą o najmłodszym pokoleniu i jego edukacji stworzyliśmy malowankę „Wędruj z nami” 
32 obrazki pokazują różne formy turystyki aktywnej, które można wspólnie z dziećmi 
uprawiać. Wystarczy wydrukować interesujący Wasze dziecko obrazek i jest wspólne zajęcie. 
Dziecko koloruje http://www.rodzina.pttk.pl/node/91. 
 

Trzy korony na Twitterze... 
Od blisko miesiąca bieżące informacje o pogodzie i warunkach turystycznych pod Trzema 
Koronami publikowane są na stronie https://twitter.com/trzy_korony zapraszamy 
do korzystania z tego serwisu 
 

Ankieta na temat schronisk - pierwsze osoby nagrodz one 
Już prawie siedemset osób podzieliło się z nami opiniami o pobytach w tatrzańskich 
schroniskach PTTK i wylosowano pierwsze Osoby nagrodzone, są nimi: Panie Agnieszka 
Bąk z Wrocławia i Gabriela Kos z Łodygowic oraz Pan Janusz Czaban z Nowej Sarzyny. 
Wypełnij internetową ankietę, czekają nowe nagrody: www.schroniska.pttk.pl 
 

Zarezerwuj miejsce on-line 
Jak już informowaliśmy zakończono realizację projektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską pn. Markowy Produkt Turystyki Górskiej Zielone Schroniska w Tatrach Polskich- 
możliwa informacja o wolnych miejscach noclegowych i rezerwacja internetowa on-line: 
http://www.schroniska.pttk.pl 
 

Zielone Schroniska 
Trwa realizacja Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Markowy Produkt 
Turystyki Górskiej Zielone Schroniska w Paśmie Beskidów – Gorców – Pienin. Zapraszamy 
do zapoznania się z zakresami prac realizowanych w ramach projektu: 
http://www.schroniska-pttk.eu/ 
 



Nowa Gazeta Górska 
Zapraszamy do lektury nowego, zimowego numeru Gazety Górskiej. Więcej o numerze 
na stronie http://www.gazetagorska.pttk.pl 
 

Kultura ludowa Górali Spiskich 
W ofercie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK pojawiło się kolejne wydawnictwo 
z serii poświęconej kulturze ludowej mieszkańców polskich gór. Zapraszamy do lektury: 
http://www.cotg.pttk.pl/wydawnictwa/w_inne/ 
 

Turystyczne Rodzinki 2012 
Zakończyła się druga edycja ogólnopolskiego Konkursu „Turystyczna Rodzinka” 
realizowanego przez PTTK w ramach promocji turystyki rodzinnej. W 2012 roku wspólnie 
z nami wędrowało 179 rodzin (783 osoby) z 96 miejscowości na terenie kraju. Spośród 
Dzienniczków Wypraw Rodzinnych nadesłanych do biura ZG PTTK wybrano 30 rodzin, 
które w nagrodę otrzymują weekend w obiekcie PTTK.  
Więcej http://www.rodzina.pttk.pl/node/123 
 

Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie  
W ramach Roku Turystyki Rowerowej odbyła się m.in. międzynarodowa konferencja 
„Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie”. Trwałym efektem tej konferencji jest 
publikacja popularno-naukowa „Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie”. Książka 
zawiera materiały prezentowane podczas międzynarodowej konferencji popularnonaukowej, 
która odbyła się w dniach 11-13 października 2012 roku w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu położonym na terenie gminy Murowana Goślina, 
w miejscowości Zielonka. 
http://www.narowerze.pttk.pl/pliki/turystyka_rowerowa_w_zjednoczonej_europie_pttk_2012.
pdf  
 

Kolejny Karpacki Finał WO ŚP za nami 
Z przyjemnością zawiadamiamy, że wolontariusze Dziewiątego Karpackiego Finału Wielkiej 
Orkiestry świątecznej Pomocy zebrali ponad 60.000 złotych. Więcej informacji: 
www.orkiestra.e-beskidy.com 
 
 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
ul. Senatorska 11 
00-075 Warszawa 
tel. +48 22 826 22 51 
www.pttk.pl 
poczta@pttk.pl 
Opracowanie informacji: Jolanta Śledzińska, Denise Ślęzak-Michalska, Paweł Zań 
Pomysł, wykonanie i obsługa techniczna serwisu: Paweł Zań 


