
Odwiedź PTTK na Facebook'u 
http://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoTurystycznoKrajoznawcze 

 
 

 

 
Wakacyjny serwis informacyjny 
Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego 
28 czerwca 2013 roku. Informacje o najnowszych wydarzeniach. 

Wakacje z Oddziałem PTTK 
 

Odział PTTK w Brodnicy zaprasza 

Pobyty wakacyjne w Bachotku  
www.brodnica.pttk.pl/wczasy_rodzine.html 
Spływy kajakowe: Drwęca, Pojezierze Brodnickie, Pętla Toruńska  
www.splywy.bachotek.pttk.pl/ 
 

Niedziela z przewodnikiem turystycznym w stolicy 

województwa podlaskiego 

Od maja do września 2013 r. w każdą drugą niedzielę miesiąca Klub Przewodników 
Turystycznych działający przy Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku 
rozpoczyna akcję bezpłatnego oprowadzania mieszkańców i turystów 
po najważniejszych obiektach centrum naszego miasta. Akcja przeprowadzana jest 
pod patronatem Zarządu Głównego PTTK w związku z obchodzonym w 2013 r. 
„Rokiem Przewodników Turystycznych”. Licencjonowani przewodnicy turystyczni 
będą czekać na Państwa o godz. 11:00 pod bramą wjazdową Pałacu Branickich 
w dniach: 14 lipca, 11 sierpnia i 8 września 2013 r. 
www.bialystok.pttk.pl/statut/statut.php?page=ni&id=29 

 

Oddział PTTK Tychy 

W okresie wakacyjnym w swoich kołach i klubach zapraszamy na imprezy: 
Koło nr 5 przy KWK „Ziemowit” Lędziny - 6.07.2013 Tatry latem-Jagnięcy Szczyt 
SKKT -PTTK przy SP nr,22 w Tychach - lipiec-sierpień cykl wycieczek rowerowych 
„Wakacje w mieście”  
Kolo Przewodników im.Henryka Czyby - 3 wycieczki po mieście prowadzone przez 
przewodników w programie „Lato w mieście” organizowane przez Muzeum miejskie 
w Tychach http://www.przewodnicy.tychy.pl/ 
Klub Turystyki Kolarskiej „Gronie” - X Klubowy Zlot http://www.gronie.org/imprezy/ 
 

Studenckie chatki i bazy namiotowe zapraszają 

Katalog 2013r. http://www.pttk.pl/obiekty/sbn_2013.pdf 
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Nowe miejsca z rabatem dla członków PTTK 

 

A&O HOTELS and HOSTELS – teraz jeszcze taniej dla 
członków PTTK!! 

Przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego mamy bardzo dobrą wiadomość 
dla wszystkich członków PTTK, posiadających ważną legitymację członkowską. 
W wyniku nawiązania współpracy z siecią A&O HOTELS and HOSTELS członkowie 
PTTK otrzymają rabat w wysokości 12% na nocleg w każdym z 22 obiektów A&O.  
Informacje o rabacie oraz link do rezerwacji online umieszczone zostaną 
w specjalnej zakładce PTTK na stronie internetowej www.aohostels.com/pl. Rabat 
dotyczy tylko rezerwacji online. Dalsze szczegóły już wkrótce. 
Zapraszamy na naszą stronę: www.aohostels.com/pl 
 

Pensjonat u Dorotki 

Zapraszamy do Falsztyna w piękne Pieniny na weekendy lub wakacje. Rabat na 
noclegi 20%. 
http://www.pieniny.com/pl/reklama/1198/falsztyn-noclegi-kwatery-pensjonaty-
pensjonat-u-dorotki 
 

Weekend na Nocniku! 

Noc, zamek, muzyka, czyli IX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej NOCNIK 
2013 na Zamku Królewskim w Łęczycy 12-13 lipca. Dwie noce pełne muzyki rodem 
z „Krainy Łagodności” i turystycznych szlaków. W tym roku świętujemy 40 urodziny 
zespołu „Browar Żywiec" („Jaworzyna", „Sierpniowy Deszcz", „Panna Kminkowa"). 
Ponadto wystąpią: Czerwony Tulipan, Zgórmysyny, NA RAZIE, Paweł Leszoski, 
Maciej Baranowski z zespołem, Formacja Opowieści Kameralnych, Andrzej Mróz, 
SETA oraz grupa Caryna. 
Wszelkie informacje o Przeglądzie dostępne na www.nocnik.art.pl 
 

Zabawy z mapą i kompasem na wielu trasach na 

orientację 

Serdecznie zapraszamy na „Grillowanie Kosmatych InOków” w ostatni weekend 
czerwca (28-30.06.), Tułowice – Osada Puszczańska. Wiele różnorodnych tras czyli 
dla każdego coś miłego. I Ty sam możesz stworzyć swoją trasę, np. przy grillu. 
http://stowarzysze.om.pttk.pl/ 
 

Postaw serce na nogi 

Przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu podczas wakacyjnej imprezy na orientację 
pieszo lub na rowerze w wakacyjnych okolicznościach przyrody. Przybądź 
w sobotnie przedpołudnie i postaw serce na nogi w poszukiwaniu lampionów. 13.07. 
2013 (sobota) w okolicach. Warszawy 
http://stowarzysze.om.pttk.pl/ 
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Baza kontrahentów Karty Rabatowej PTTK 

Katalog internetowy z podziałem na województwa wszystkich kontrahentów Karty 
Rabatowej PTTK on line http://www.pttk.pl/zycie/rabaty/ 
 

Kochasz góry? Kochasz rowery? Zapraszamy ! 

W sobotę 27 lipca 2013 roku odbędzie się kolejny, już V Karpacki Maraton 
Rowerowy im. Jacka Bugańskiego. Na chętnych czekać będzie trasa szosowa, 
terenowa oraz rodzinna. Zapraszamy do wspólnej zabawy! 
Więcej szczegółów: http://www.rowery.pttk.pl/ 
 

46 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki 
Studenckiej 

W dniach 1-4 sierpnia 2013 roku w Bazie Pod Ponurą Małą w Szklarskiej Porębie 
po raz 46 odbędzie się Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej, 
pierwsza i najstarsza tego typu impreza w Polsce. Naszym głównym celem jest 
promowanie młodych artystów, którzy dotąd nie mieli możliwości pokazania się 
szerszemu gronu odbiorców. Giełda jest imprezą niekomercyjną, to bardzo rzadkie 
połączenie miłości do grania oraz miłości do słuchania muzyki. Ta symbioza 
wykonawców, organizatorów i publiczności od 46 lat daje wspaniały efekt w postaci 
imprezy o niepowtarzalnym klimacie, atmosferze i wzajemnym szacunku. 
Podczas 46 Giełdy Piosenki odbędą się koncerty konkursowe i koncerty gwiazd. 
W tym roku na scenie zobaczymy m.in. Wolną Grupę Bukowina, U Studni, Basię 
Beuth i zespół Bohema, Joasię Pilarską i wielu innych Artystów, którzy niedługo 
odwiedzą Bazę pod Ponurą Małpą! Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
do udziału w 46 spotkaniu z Giełdą Piosenki w Szklarskiej Porębie! 
Więcej informacji na www.gieldapiosenki.pl 
 

Z nami nie zabłądzisz latem w lesie 
Letnie Błądzenie to krótkie i przyjemne zawody. Dwa etapy dzienne odbywają 
się w lesie pod Warszawą. Wieczorem wszyscy przenoszą się do miasta, gdzie 
w luźnej atmosferze odbywa się etap rekreacyjny. II Letnie Błądzenie 3.08. (sobota) 
http://stowarzysze.om.pttk.pl/ 
 

53. Międzynarodowy Spływ Kajakowy 

Klub Turystów Wodnych serdecznie zaprasza na 53. Międzynarodowy Spływ 
Kajakowy „Pojezierzem Brodnickim – Drwęcą – Wisłą” w terminie 3.08.2013 r. – 
12.08.2013 r. 
www.ktw.chelmno.com.pl/ 
 

Na kajaki do Lublina 

10-11 sierpnia w Lublinie – Wakacyjna Impreza na Orientację, połączymy tradycyjne 
marsze na orientację z trasami kajakowymi.  
Łącznie pięć etapów, z czego aż trzy na wodzie. 
http://skroty.eu.org 
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Zabierz kompas na rower 

Wieczorna Rowerowa Jazda na Orientację to turystycznyce zawody rowerowe 
na orientację organizowane we wtorkowy wieczór 13 sierpnia w jednym 
w warszawskich terenów leśno-parkowych. Do wyboru kilka tras o różnym stopniu 
trudności – zarówno początkujący jak i zaawansowany orientalista znajdzie coś dla 
siebie! 
http://stowarzysze.om.pttk.pl/ 
 

62 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK „MAZURY 
2013” 

Kolarze już 62 raz spotykają się, tym razem na mazurach, w miejscowości Wilkasy. 
Zlot organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Pana Jerzego Protasa, Organizatorem Zlotu na zlecenie Komisji 
Turystyki Kolarskiej ZG PTTK jest Spółka MAZURY PTTK.  
Zlot odbędzie się w dniach: 10.08. – 17.08.2013 r. 
 http://62zlotkolarzy.pl/ 
 

Żniwa w Paryji 10-11 sierpnia 2013 

„Żniwa w Paryji” – Warsztaty na Szlaku Rzemiosła, są kontynuacją rozpoczętych 
Sianokosami w gospodarstwie Paryja imprez okołorolniczych na Pogórzu, wpisują 
się w roczny cykl prac na roli. Jest to próba przeniesienia ze skansenów, w rodzimy 
krajobraz kultury i tradycji związanej z pracami polowymi. Bo, gdzie jak nie w sercu 
pogórzańskiej – rolniczej wsi, w środku lata usłyszysz chrzęst koszonego zboża czy 
głos przepiórki uciekającej z ostatniego pokosu. 
Obsługa turystyczna imprezy Piotr Firlej, kontakt@pogorza.pl, 691-856-577 
Więcej informacji na temat Żniw 2012 na stronie Gospodarstwa Paryja Mieczysława 
Solarza www.paryja.pogorza.pl, www.paryja.pl 
Chałupa „Paryja” gospodarstwo agroturystyczne i stajnia koni, 38-247 Ołpiny 512, 
gm. Szerzyny, pow. tarnowski, woj. małopolskie 
 

5 dni z naturą i wielokulturowością - CZAK 2013 

Zanurz się w świat bajecznie kolorowych prawosławnych świątyń w Dolinie Narwi, 
zasmakuj „Polskiego Orientu”, powędruj przez polodowcowe krajobrazy 
Suwalszczyzny i odkryj jak zmienił się Białystok - kolebka języka esperanto. 
Wszystko to i więcej podczas tegorocznego XLIII Centralnego Zlotu Krajoznawców 
CZAK 2013 „Białystok – Supraśl”, który odbędzie się w dniach 21-25 sierpnia 2013. 
Organizatorem jest Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku 
http://www.bialystok.pttk.pl/statut/statut.php?page=ni&id=33 
 

Ogólnopolski Indywidualny Rajd w 150. Rocznicę 
Powstania Styczniowego 1863-2013 

Indywidualnie albo w grupie możecie szukać śladów Powstania Styczniowego 
w ramach tego Rajdu, którym chcemy upamiętnić czyn i postacie Powstańców. Rajd 
trwa od stycznia 2013 r. do sierpnia 2014 r. – cały czas przyjmujemy zgłoszenia osób 
zainteresowanych historią, niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki. Regulamin 
dostępny na stronie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK  
http://www.ktpzg.pttk.pl/1863-2013/regulamin.php 
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Zmiany w konkursie fotograficznym 
Przedstawiamy nowy temat konkursu: Kajakiem przez szlak Krutyni. Wszyscy 
zainteresowani wzięciem udziału w naszym konkursie mogą przesyłać zdjęcia 
uchwycone na szlaku wodnym Krutyni, podczas postoju przy brzegu, z przygotowań 
do spływu oraz przy pomostach, które znajdują się na terenie naszej Stanicy. 
Link do artykułu znajdującego się na stronie:http://www.kajaki-
krutynia.pl/oferty/specjalne/konkurs-fotograficzny 
Link do artykułu znajdującego się na profilu facebook: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=554551147929275&id=120629
981321396 
Bardzo przepraszamy za wszelkie utrudnienia. 
 

TREC PTTK - Rancho Rossamontana - Chwalisław 
(Sudety)  7/8.09.2013 

Zawody T.R.E.C. PTTK w Chwalisławiu- zawody odbędą się 7/8.09.2013 r. 
Zgłoszenia na udział w zawodach przyjmowane do 30.08.2013 r. na adres 
gemanata@onet.eu lub 501 139 384 tel. Warto wziąć udział przewidziane są super 
nagrody. Więcej pojawi się lada moment na naszej stronie www.rossamontana.pl 
i www.gtj.pttk.pl ZAPRASZAMY 
 

TREC PTTK w Paryji 

W dniach 31.08-1.09 zapraszamy do Gospodarstwa Agroturystycznego Paryja 
w Ołpinach (Pogórze Ciężkowickie) gdzie odbędą się zawody konkurencji TREC 
PTTK. Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą do dnia 18.08 na e-mail 
solarz_m@wp.pl. W programie: sobota faza POR (Bieg na Orientację) niedziela fazy 
MA i PTV (Kontrola Tempa i Próba Terenowa). Informacje o konkurencji TREC 
regulaminy na stronie www.gtj.pttk.pl w zakładce TREC. Regulamin zawodów 
i więcej informacji niebawem na stronie www.paryja.pl 
Kontakty: organizator: Mieczysław Solarz 692-756-540 solarz_m@wp.pl, sędzia 
główny Anna Korfel 608-388-902 lindo@poczta.onet.pl, delegat techniczny Robert 
Stój 604-607-907 rstoj@o2.pl 
 

Rodzinne wakacje w obiektach PTTK 

Obiekty PTTK przyjazne turystycznym rodzinom zapraszają w swoje gościnne progi. 
Zobacz gdzie możesz spędzić udane wakacje  
http://www.rodzina.pttk.pl/node/22#overlay-context=node/21 
 

Obiekty przyjazne turystyce rodzinnej  

www.wypoczywajzdzieckiem.pl 
 

Bezpieczne Wakacje 2013  

To akcja, która trwa już od 1 czerwca 2013 i adresowana jest do dzieci i młodzieży 
szkolnej. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie 
spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, 
wypoczynkiem. Akcja prowadzona jest we współpracy ze szkołami, wydziałami 
oświaty gmin, kuratoriami, komendami Policji i Straży Pożarnej, w oparciu o materiały 
udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Polskie Towarzystwo 

http://www.kajaki-krutynia.pl/oferty/specjalne/konkurs-fotograficzny
http://www.kajaki-krutynia.pl/oferty/specjalne/konkurs-fotograficzny
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=554551147929275&id=120629981321396
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=554551147929275&id=120629981321396
http://www.rossamontana.pl/
http://www.gtij.pttk.pl/
mailto:solarz_m@wp.pl
http://gtj.pttk.pl/treck.html
http://www.paryja.pl/
http://www.rodzina.pttk.pl/node/22#overlay-context=node/21
http://www.wypoczywajzdzieckiem.pl/


Turystyczno-Krajoznawcze. 
Zapraszamy do przyłączenia Waszej szkoły do akcji. Wystarczy na stronie 
www.BezpieczneWakacje.pl (zakładka - dołącz) przesłać zgłoszenie placówki oraz: 
1) przeprowadzić zajęcia o tematyce bezpieczeństwa, na podstawie gotowych 
scenariuszy 
2) lub umieścić baner informacyjny akcji na stronie internetowej Waszej szkoły. 
Scenariusze i banery można pobrać ze strony internetowej 
www.BezpieczneWakacje.pl 
Szkoły, które przyłączą się do akcji mogą otrzymać gotowe ulotki i plakaty 
informacyjne oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w akcji.  
W tym roku odbędą się również dwa konkursy. Plastyczny - Moje Bezpieczne 
Wakacje 2013 oraz Informatyczny - Interaktywny Produkt IT (Patronat Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uczestnicy mogą w nich wygrać niepowtarzalne 
nagrody. Jedną z głównych nagród jest rejs statkiem szkoleniowym NAWIGATOR 
XXI Akademii Morskiej! W ubiegłym roku akcją edukacyjną BezpieczneWakcje.pl 
zostało objętych blisko milion dzieci! W akcję włączyło się kilka tysięcy placówek 
edukacyjnych oraz ponad setka komend Policji i Straży Pożarnej. 
 

Mistrzostwa Polski TREC PTTK 

Konkurs Konia Turystycznego 05-06.10.2013 WRTC FURIOSO Stare Żukowice. 
Zawody pod patronatem PTTK w nowej w Polsce dyscyplinie jeździeckiej TREC, 
gdzie pierwszy dzień zawodów to jazda na orientację w terenie, drugi to tor 
przeszkód terenowych i próba sprawności, ujeżdżenia i porozumienia z końmi. 
W zawodach mogą brać wszyscy miłośnicy jeździectwa, bez względu na styl jazdy 
czy uprawianą dyscyplinę jeździecką. 
Szczegółowe informacje wkrótce na stronie www.furioso.pl i www.gtj.pttk.pl  
 

Rok Przewodników Turystycznych 2013 trwa… 

Informacje na stronach  
www.przewodnicy.pttk.pl/rok_przewodnikow_turystycznych_2013 
 
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK zachęca do zapoznania 
się z regulaminem konkursu „Wspomnienia o przewodnikach turystycznych”.  
www.przewodnicy.pttk.pl/pliki/aktualnosci/61/regulamin_konkursu_wspomnienia_o_p
rzewodnikach_turystycznych.pdf 
 

Turystyka kwalifikowana z PTTK 

Nie masz pomysłu na wycieczkę, lubisz turystykę aktywną? Zapraszamy do naszego 
Kalendarza Imprez. Tutaj znajdzie każdy coś dla siebie 
http://www.pttk.pl/zycie/imprezy/kalendarz%20_imprez_centralnych_2013.pdf 
 

Wakacje w siodle 2013 
Stadnina Koni Huculskich w podkrakowskich Nielepicach zaprasza dzieci i młodzież. 
Jeżeli chcesz przeżyć przygodę z koniem huculskim w przepięknym krajobrazie jury 
krakowsko- częstochowskiej, ale też wspólnie upiec chleb, odkryć jadalne zioła 
i posiedzieć przy ognisku zapraszamy do nas. Nasza Stadnina znajduje się tylko 
10 km od granic  Krakowa. Zapytania lub rezerwacja pobytu tel. (0-12) 283 87 26 
lub mail: stadnina@nielepice.com.pl 
Więcej informacji i szczegółów na stronie Stadniny: www.nielepice.com.pl 

../Moje%20dokumenty/Downloads/www.BezpieczneWakacje.pl
http://www.furioso.pl/
www.gtj.pttk.pl%20
http://www.przewodnicy.pttk.pl/rok_przewodnikow_turystycznych_2013
http://www.przewodnicy.pttk.pl/pliki/aktualnosci/61/regulamin_konkursu_wspomnienia_o_przewodnikach_turystycznych.pdf
http://www.przewodnicy.pttk.pl/pliki/aktualnosci/61/regulamin_konkursu_wspomnienia_o_przewodnikach_turystycznych.pdf
http://www.pttk.pl/zycie/imprezy/kalendarz%20_imprez_centralnych_2013.pdf
mailto:stadnina@nielepice.com.pl
http://www.nielepice.com.pl/


 

Najpiękniejsze bieszczadzkie połoniny w lecie 
Zbliża się lato oraz wakacje i czas letnich urlopów. Serdecznie zapraszamy 
do spędzenia tego czasu w Bieszczadach - serdecznie zapraszamy do Hotelu 
Górskiego PTTK oraz Campingu PTTK nr 150 w Ustrzykach Górnych. Bieszczady 
to unikalny w skali Europy zakątek ziemi, a dzięki naszym obiektom istnieje 
możliwość połączenia letniego wypoczynku z ich poznaniem. Lato to również czas 
różnorodnych imprez regionalnych, festynów oraz festiwali górskich. 
Więcej informacji o ofercie letniej Hotelu Górskiego PTTK i Campingu PTTK nr 150 
w Ustrzykach Górnych oraz kalendarium imprez na lato 2013 
www.hotel-pttk.pl 
 

Zapraszamy na wakacyjne obozy! 

Zobacz jak piękne jest lato w górach! Beskidy, Tatry, Bieszczady, Riła, Gorgany, 
Durmitor, Retezat czekają właśnie na Ciebie. Wyjazdy z noclegami w schroniskach 
lub pod namiotami dobrane tak, by każdy znalazł coś dla siebie. Dla chętnych 
realizujemy programy indywidualne. I cały czas obowiązuje rabat 50 złotych 
dla osoby, z której polecenia zapisze się kolejna. 
Szczegóły i informacje: http://www.wierchy.pttk.pl 
 

Wakacje na Kalatówkach  

Hotel Górski PTTK Kalatówki to idealna propozycja dla kochających góry. 
Nasz obiekt znajduje się w samym sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
nieopodal Zakopanego.  
Niezwykła lokalizacja, fantastyczne widoki na szczyty Tatr, przepyszna kuchnia 
i dbałość o każdy szczegół, sprawią, że wypoczynek tutaj jest naprawdę wyjątkowy. 
Na naszych Gości czekać będą spotkania z ludźmi gór i wiele innych atrakcji 
szczegółowe informacje pojawiać się będą www.kalatowki.pl 
Zachęcamy do dokonania rezerwacji. 
 

Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów 
Polskich 

Zapraszamy do Doliny Pięciu Stawów Polskich, miejsca o wyjątkowych walorach 
krajobrazowych i przyrodniczych. W dolinie znajduje się najwyżej położone 
schronisko w Polsce, oferujące zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie 
oraz szeroką ofertę wycieczek oraz kursów o tematyce górskiej. Dotrzeć można 
tu jedynie pieszo, górskimi szlakami, dzięki czemu miejsce to zachowało wspaniały, 
wysokogórski charakter i atmosferę. 
http://www.piecstawow.pl/ 
 

Wakacje w Pieninach 

Jeśli zaczęliście się zastanawiać, gdzie spędzić tegoroczne wakacje zapraszamy 
w Pieniny. Dziesiątki interesujących miejsc na wycieczki po okolicy, malownicze góry, 
przełom Dunajca, jezioro a wszystko w sercu Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie 
panuje cisza i spokój. 

http://www.hotel-pttk.pl/
http://www.wierchy.pttk.pl/
http://www.kalatowki.pl/
http://www.piecstawow.pl/


Do tego komfortowe pokoje z zapierającymi dech widokami, słynna już kuchnia 
oraz znajdująca się na miejscu wypożyczalnia rowerów sprawiają, że wakacje 
spędzone tutaj są zawsze udane.  
http://www.trzykorony.pl/oferta_secjalna.php#Lato  
 

Mijające krajobrazy Polski… 
Ukazał się nowy tom z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”. Tym razem „Eseje 
o Krakowie” czyli zbiór dwunastu artykułów nie tylko o zmianach w krajobrazie 
Krakowa na przestrzeni dziejów. Książka dostępna w sklepiku COTG 
oraz w sprzedaży wysyłkowej: 
http://www.cotg.pttk.pl/wydawnictwa/w_inne/ 
 

Ogólnopolski Konkurs „Turystyczna rodzinka” 2013 
Termin przedłużony! 

Czekamy na turystyczne rodzinki do 15 lipca br., zachęcamy wszystkich do wzięcia 
udziału w kolejnej 3. edycji wspólnego odkrywania naszej Ojczyzny w ramach 
wypraw rodzinnych. Miło będzie nam powitać nowe rodzinki, które zechcą do nas 
dołączyć.  
Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdziecie na www.rodzina.pttk.pl/node/127  
Zachęcamy tez do odwiedzania naszego profilu na FB  
www.facebook.com/rodzina.pttk  
Jeżeli chcielibyście podzielić się wrażeniami ze swoich wycieczek rodzinnych 
na wasze relacje czekamy pod adresem: poczta@rodzina.pttk.pl 
 

Gmina Przyjazna Rowerzystom 2013  

W 2012 roku, podczas podsumowania projektu „Rowerem przez Polskę” 16 listopada 
w Warszawie 20 gmin z terenu całej Polski odebrało certyfikat Gminy Przyjaznej 
Rowerzystom.  
www.rtrow.pttk.pl/pliki/elinas/konferencja%20w-
wa%20listopad%202012/Gminy_konkurs_16_11_12_Warszawa.pdf 
 
Chcemy, aby konkurs ten na stałe wpisał się do ogólnopolskich przedsięwzięć PTTK. 
Już dziś zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej edycji tego konkursu. 
Regulamin i karta zgłoszenia na stronie 
www.narowerze.pttk.pl/node/123 
 

Centralna Biblioteka Górska chwilowo nieczynna 

Wszystkich, którzy korzystają z zasobów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK, 
informujemy, iż z powodu prac modernizacyjnych będzie ona nieczynna 
do ok. połowy sierpnia. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy ponownie 
po przerwie. 
http://www.cotg.pttk.pl/biblioteka.php 
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Pierwsza piesza samotna wyprawa wzdłuż Wisły 1047 
km 

Przejście przez 8 województw, ponad 60 miejscowości wzdłuż najdłuższej polskiej 
rzeki. Prowadzenie bloga w czasie rzeczywistym, liczne konkursy z nagrodami, wiele 
ciekawych informacji.  
www.przetrwamy.pl 
 

To już było… 

 

Jubileusz Klubu Czeskich Turystów 

W tym roku przypada 125. rocznica utworzenia Klubu Czeskich Turystów, z którym 
PTTK współpracuje i ma od wielu lat partnerskie stosunki. Uroczystości związane 
z jubileuszem odbyły się w dn. 14-15 czerwca w Pradze; uczestniczyli 
przedstawiciele różnych klubów i związków turystycznych (PTTK reprezentowali 
Stanisława Sikora – wiceprezes Towarzystwa i Jerzy W. Gajewski – przewodniczący 
KTG ZG PTTK), a także P. Lis Nielsen – prezes Europejskiego Związku 
Wędrownictwa (EWV/ERA). Po Pradze oprowadzał gości wieloletni prezes KČT – 
Jan Havelka. Sześć osób wyróżniono Medalem KČT i dyplomem, w tym kol. Marka 
Staffę, wieloletniego przewodniczącego KTG ZG PTTK i wiceprezesa PTTK 
w poprzedniej kadencji, który przed laty nawiązywał współpracę między naszymi 
organizacjami. Gratulujemy! 
 

Z książką krajoznawczo-turystyczną na szlak… 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze było organizatorem stoiska 
targowego na IV Warszawskich Targach Książki w Strefie Podróży organizowanych 
w tym roku na Stadionie Narodowym w dniach 16-19 maja 2013 r. Prezentowane 
były publikacje krajoznawcze i turystyczne wydane przez PTTK, wydawnictwa, 
stowarzyszenia, uczelnie i osoby prywatne. Ekspozycja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem zwiedzających, a w szczególności publikacje dla dzieci. 

Informujemy Państwa, że publikacje poekspozycyjne zostaną zaprzychodowane 
w zbiorach Centralnej Biblioteki PTTK (ul. Senatorska 11 w Warszawie) i będą 
udostępniane na zasadach określonych Regulaminem Biblioteki. 

Zapraszamy do obejrzenia serwisu fotograficznego z Targów:  

http://centralnabibliotekapttk.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01article
id=78&cntnt01returnid=15 
https://www.facebook.com/PodrozezKsiazka 
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Zapraszamy do współpracy 
Jeżeli masz informacje o ciekawych wydarzeniach, chcesz, aby informacja z życia 
Twojego Oddziału trafiła do odbiorców naszego serwisu, skontaktuj się z nami: 
Denise Ślęzak-Michalska denise.slezak@pttk.pl 
Paweł Zań pawel.zan@pttk.pl 
 
 
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 
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