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Biuletyn 
informacyjny

_________________________________________________________________________________  
  _NR.3________          _KWARTALNIK_      __     10__IX 1997  _  
Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. 
W dniu 25.04.1997r. w związku z przypadającą w bieżącym roku 90 rocznicą pierwszej wycieczki Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego Prezydium ZG PTTK na wniosek Komisji Turystyki Pieszej ZG 
PTTK ustanowiło odznakę turystyczną „Szlakiem Aleksandra Janowskiego”. Regulamin Odznaki 
turystyczno-krajoznawczej i wykaz miejscowości punktowanych jako załącznik do Biuletynu - osobna 
karta. 
Krótka wizytówka Aleksandra Janowskiego : ur. 1866, zm. 1944.Pionier krajoznawstwa, propagator tu-
rystyki, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Szeroko propagował krajoznawstwo 
wśród młodzieży. Autor książek Krajoznawczych i przewodników (np. „Wycieczki po Kraju” t.1-4,1900-
1914), oraz krajoznawczo-podróżniczych dla młodzieży, jak „Nasz plac”-1941, „Jędrek Mędrek w Ho-
nolulu”-1920 i inne.              
Sekretarz Generalny ZG PTTK wydał zarządzenie nr.3/97 z dn.25.04.97r. określające wymogi i kwalifika-
cje płetwonurków, sposób uzyskiwania tych kwalifikacji, stopnie uprawnienia, zasady nadawania upraw-
nień, oraz zasady bezpieczeństwa.  
Szczegółowe dane w Informacji Zarządu Głównego PTTK nr.3 z czerwca 1997.     
Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK zwołuje Krajową Naradę Aktywu Turystyki Żeglarskiej w dniu 
25.10.1997r. godz.11.00 w siedzibie ZG PTTK ul. Senatorska 11. Zgłoszenia do dnia 1.10. 
_____________________________________________________________________________  
INFORMACJE OGÓLNE 
W latach dziewięćdziesiątych zanikła działalność kolekcjonerska prowadzona przez Podkomisję Kolek-
cjonerstwa Krajoznawczego z siedzibą w Lublinie. Działalność tą wznawia p. Henryk Paciej w ramach 
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK i już wydał siódmy numer „Biuletynu Kolekcjonerskiego”. Dla zaintereso-
wanych podaję, że aby zostać członkiem klubu „4K” i otrzymać „Biuletyn Kolekcjonerski” wystarczy wy-
pełnić ankietę (zamieszczoną w nr.1 z 1995r. Informacji ZG PTTK) i przesłać ja razem z kopertami for-
matu A-5 zaadresowanymi na siebie, ze znaczkami (jak na druki) na adres : Henryk Paciej, 45-221 
Opole, ul. Chabrowa 50 m 19. 
_____________________________________________________________________________  
INFORMACJE Z KOŁA „GRODZKIEGO” 
W dniach 15-17.08.97r. zorganizowano rajd „Góry Stołowe - 97” 
Noclegi w Batorowie, w schronisku młodzieżowym - czysto, dostęp do kuchni bez ograniczenia, kierow-
niczka młoda b. przyjemna. Cena noclegu 9 zł, a dla członków PTSM 7 zł. W ciągu trzech dni zwiedzili-
śmy Kłodzko (oglądaliśmy tragiczne skutki powodzi), Polanicę, Duszniki. Przeszliśmy z Dusznik do Ba-
torowa, a drugiego dnia z Kudowy Zdrój przez Błędne Skały na Szczeliniec Wielki i dalej przez Skalne 
Grzyby do Batorowa Uczestniczące Panie we wspaniałej kondycji pokonały 32 km Ostatniego dnia krótka 
trasa Batorów - Polanica. Mnóstwo wrażeń, piękne widoki. Muzea w Kłodzku i Dusznikach w święta 
zamknięte.               
Dnia 30.08.97r. urządzono mały spacer na trasie Lwówek Śląski - Wleń przez Lwóweckie Skały (15 pkt. 
GOT) i równocześnie wykryto, mało już spotykane, niechlujstwo administracji PTTK. Ściślej znakarzy, 
którzy biorą pieniądze za niewykonane prace i nikt tego nie sprawdza. Stare znaki (szlak żółty) są już 
niewidoczne. Nowe znaki, przypuszczalnie z roku ubiegłego, są umieszczane na drzewach średnio co 
0,5 km i to tak niedbale, że trudno rozróżnić czy to żywica zastygła na drzewie czy farba. Na skrzyżowa-
niach dróg i odgałęzieniach w ogóle brak oznakowania. Najwyższy czas usunąć z grona obsługujących 
turystykę ludzi niedbałych, leniwych, nierzetelnych. 
_____________________________________________________________________________  
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ZAUROCZENI TURYSTYKĄ I KRAJOZNAWSTWEM 
Pod tym tytułem pragniemy przedstawiać sylwetki ludzi związanych z turystyką ale działających 
bezinteresownie. To znaczy, że będą to wypowiedzi i wywiady z działaczami w pełnym tego słowa 
znaczeniu. A pod pojęciem „działacz” rozumieć należy osobę nie biorącą żadnych wynagrodzeń za swą 
działalność. Poświęcają swój wolny czas, często i pieniądze, swą pracę, dla turystyki i krajoznawstwa. 
Jeżeli poszczególne koła mają w swym gronie takie osoby proszę zgłaszać do naszej redakcji, nawią-
żemy kontakt. Ale podkreślamy praca dla idei, a nie dla pieniędzy. 
Kolega Edward Przybylski : w PTTK jest od roku 1972, członek koła nr.4 „Grodzkie”, w zarządzie koła od 
czterech kadencji. Był członkiem ZO. Jest przodownikiem i przewodnikiem sudeckim od 1977r. 
Odznaczony został Honorową Odznaką PTTK w stopniu złotym. 
- Oprócz pracy w naszym kole, w zarządzie, podobno działa pan jako opiekun zabytków ? 
- Tak , przy Zarządzie Oddziału PTTK Sudety  Zachodnie działa skromna pod  względem  liczebności 
członków, Komisja Społecznych Opiekunów Zabytków, której jestem członkiem. 
- Jakie zadania i jakie cele realizuje ta komisja ? 
- Za umowny cel działania postawiliśmy sobie praktyczne poznawanie zabytków Dolnego Śląska, zaś 
rzeczywistą ideą jest pogłębienie wiedzy o Śląsku i wypoczynek. 
- Jak praktycznie wygląda realizacja tych zadań ? 
- Każdego miesiąca, w pierwszą sobotę, organizujemy wycieczkę. Uczestnicy podają wcześniej 
rozpracowane trasy. Wybieramy jeden z kilku wariantów. Trasa wycieczki nie jest szablonowa, ulega 
często korekcie w zależności od warunków terenowych, atmosferycznych i możliwości obejrzenia 
obiektu. Każdy z uczestników wycieczek, a równocześnie członek Komisji, posiada w opiece zabytek , 
który jest również celem naszych eskapad . Raz w roku organizujemy spotkanie, na którym oprócz 
oglądania przeźroczy ustalamy plan na rok następny. Mieliśmy też w swej działalności wywieszanie  
tabliczek z napisem  „Obiekt Zabytkowy” . Wspomniałem poprzednio , że członkowie  Komisji posiadają 
przydzielone pod opiekę obiekty zabytkowe. Opieka ta sprowadza się do sygnalizowania  organom 
konserwatorskim  stanu  fizycznego  obiektu.  
- Czy zwykły członek PTTK może się włączyć do prac Komisji ? 
- Tak, ale nie zawsze. Pracę w Komisji traktujemy elitarnie. Nie chcemy, aby tak powszechny 
„tumiwisizm” spłycał nasze działania. O uczestnictwie decyduje Zarząd Komisji i do niej należy się 
zwracać z propozycją. 
- Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Z. Raczek             
REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ 

SZLAKIEM ALEKSANDRA JANOWSKIEGO” 
1. Odznakę mogą zdobywać mogą wszyscy turyści , którzy ukończyli 10 lat niezależnie od 
  uprawianej turystyki. 
2. Odznaka jest jednostopniowa i zdobywanie jej nie podlega ograniczeniom czasowym. 
3. Odznakę można zdobywać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ( oraz terenach historycznie 
  z nią związanych ). 
4. Warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie co najmniej pięciu wycieczek w dowolnej dyscyplinie 
  turystycznej i uzyskanie 50 pkt. za zwiedzanie miejscowości wybranych z wykazu stanowiącego 
  załącznik nr 1 do Regulaminu Odznaki.  
5. Ze względu na szczególny symboliczny związek z postacią Aleksandra Janowskiego, premię w 
  wysokości 20 pkt. przyznaje się za zwiedzenie ruin zamku w Ogrodzieńcu i za wycieczkę przez 
  Kampinoski Park Narodowy do kamienia z tablicą pamiątkową we wsi Stara Dąbrowa. 
6. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia terenowe. 
7. Odznakę przyznają wszystkie ogniwa turystyki pieszej PTTK posiadające uprawnienia weryfi - 
  kacji OTP. 
8. Wycieczki odbyte przez ubiegających się o odznakę „Szlakiem Aleksandra Janowskiego”, 
  mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK. 
_____________________________________________________________________________ 
REDAGUJE KOŁO PTTK NR.4 „GRODZKIE” JELENIA GÓRA UL.1-GO MAJA 88(SIEDZIBA Z.O.PTTK)    
OPRACOWANIE : Z.RACZEK, A.KOWALSKI     ________________________________________  
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WYKAZ  MIEJSCOWOŚCI  PUNKTOWANYCH  DO REGULAMINU  ODZNAKI 

„SZLAKIEM  ALEKSANDRA  JANOWSKIEGO” 
 
 

woj.bialskopodlaskie 
10 pkt.-Biała Podlaska,Kodeń, 
  5 pkt.-Janów Podl.,Międzyrzec 
           Podl.,Radzyń Podllaski 
 
woj.białostockie 
15 pkt.-Białystok 
10 pkt.-Bielsk Podl.,Drohiczyn 
            Tykocin 
  5 pkt.-Choroszcz,Siemiatycze, 
            Supraśl 
 
woj.bielskie 
15 pkt.-Cieszyn 
10 pkt.-Bielsko-Biała,Oświęcim 
            Istebna,Kalwaria Zebrz. 
            Kęty,Koniaków,Lanckorona , 
            Skoczów,Sucha Besk., 
            Wadowice,Zator,Żywiec 
 
woj.bydgoskie 
15 pkt.-Bydgoszcz 
10 pkt.-Biskupin,Chojnice,Kru- 
            szwica,Strzelno 
  5 pkt.-Inowrocław ,Kcynia,Ko- 
            ronowo,Mogilno,Nowe n. 
            Wisłą,Świecie n.Wisłą, 
            Trzemeszno,Żnin 
 
woj.chełmskie 
15 pkt.-Chełm Lubelski 
10 pkt.-Włodawa 
  5 pkt.-Krasnystaw 
 
woj.ciechanowskie 
15 pkt.-Ciechanów,Pułtusk 
  5 pkt.-Działdowo 
 
woj.częstochowskie 
15 pkt.-Częstochowa 
  5 pkt.-Kłobuck,Lubliniec, 
           Olesno,Woźniki 
 
woj.elbląskie 
15 pkt.-Elbląg,Frombork, 
            Malbork 
10 pkt.-Orneta,Pasłęk 
  5 pkt.-Dzierzgoń,Kwidzyń, 
           Sztum,Waplewo Wielkie 
 
woj.gdańskie 
20 pkt.-Gdańsk 
15 pkt.-Gdynia 
10 pkt.-Kartuzy,Pelplin 
  5 pkt.-Gniew,Hel,Puck,Skar- 
            szewy,Sopot,Starogard 
           Gdański,Tczew,Wdzydze, 
           Wejherowo,Wiele 
 
 

woj.gorzowskie 
10 pkt.-Gorzów,Myślibórz 
  5 pkt.-Barlinek,Choszczno, 
            Drawno,Międzychód, 
            Międzyrzecz,Ośno Lub., 
            Recz,Strzelce Krajeńskie 
 
woj.jeleniogórskie 
10 pkt.-Bolesławiec,Jelenia Góra, 
            Lwówek Śl,Bogatynia, 
            Bolków,Chełmsko Śl., 
            Cieplice Śl.,Gryfów, 
            Kamienna Góra,Krzeszów, 
             Lubań,Lubawka, 
             Lubomierz,Siedlęcin, 
             Świerzawa,Wleń 
 
woj.kaliskie 
15 pkt.-Kalisz 
10 pkt.-Krotoszyn 
  5 pkt.-Jarocin,Kępno,Koźmin, 
            Ostrów Wlkp,Ostrzeszów, 
            Sulmierzyce,Syców, 
            Zduny Wlkp. 
 
woj.katowickie 
15 pkt.-Racibórz 
10 pkt.-Gliwice,Katowice, 
            Tarnowskie Góry, 
  5 pkt.-Będzin,Bytom,Chorzów, 
            Czeladź,Mikołów,Olkusz, 
            Pszczyna,Pyskowice, 
             Rybnik,Siewierz, 
             Sławków,Sosnowiec,To- 
             szek,Tychy,Wodzisław, 
             Zabrze,Jastrzębie 
 
woj.kieleckie 
15 pkt.-Kielce,Szydłów 
10 pkt.-Chęciny,Jędrzejów, 
            Pińczów,Wiślica 
  5 pkt.-Bodzentyn,Busko, 
            Chmielnik,Końskie, 
            Miechów,Nowy Korczyn, 
            Ostrowiec Świetokrz., 
            Sancygniów,Wąchock 
 
woj.konińskie 
10 pkt.-Konin,Koło,Pyzdry 
  5 pkt.-Kazimierz Biskupi, 
            Słupca,Turek,Uniejów 
 
woj.koszalińskie 
15 pkt.-Koszalin 
10 pkt.-Darłowo,Kołobrzeg 
  5 pkt.-Białogard,Czaplinek, 
            Połczyn Zd.,Sianów, 
            Szczecinek 

woj.krakowskie (miejskie) 
20 pkt.-Kraków 
10 pkt.-Igołomia,Ojców, 
           Wieliczka 
  5 pkt.-Alwernia,Dobczyce, 
           Krzeszowice,Mogilany, 
           Niepołomice 
 
woj.krośnieńskie 
15 pkt.-Biecz 
10 pkt.-Krosno,Sanok 
  5 pkt.-Brzozów,Dukla,Jasło, 
            Lesko,Zagórz 
 
woj.legnickie 
15 pkt.-Legnica 
10 pkt.-Głogów,Złotoryja 
  5 pkt.-Chojnów,Jawor,Lubin, 
            Prochowice 
 
woj.leszczyńskie 
10 pkt.-Gostyń,Leszno,Rydzyna, 
            Wschowa 
  5 pkt.-Góra,Kościan,Przemêt, 
            Włoszczowice 
 
woj.lubelskie 
20 pkt.-Lublin 
15 pkt.-Kazimierz Dolny 
  5 pkt.-Janowiec,Kock,Kraśnik, 
            Lubartów,Łêczna, 
            Nałêczów,Opole Lubelskie 
 
woj.łomżyńskie 
10 pkt.-Ciechanowiec,Łomża 
  5 pkt.-Nowogród n.Narwi¹, 
            Wizna 
 
woj.łódzkie (miejskie) 
15 pkt.-Łódź 
  5 pkt.-Pabianice,Zgierz 
 
woj.nowos¹deckie 
10 pkt.-Stary S¹cz 
  5 pkt.-Gorlice,Krynica,Nowy 
            S¹cz,Nowy Targ,Poro- 
             nin,Rabka,Zakopane, 
             Zubrzyca 
 
woj.olsztyńskie 
15 pkt.-Olsztyn 
10 pkt.-Grunwald,Lidzbark  
            Warmiński,Reszel 
  5 pkt.-Barczewo,Dobre Miasto, 
             Kêtrzyn,Lubawa,Morąg, 
             Nidzica,Olsztynek, 
             Szczytno 
 

woj.opolskie woj.rzeszowskie woj.toruńskie 
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15 pkt.-Brzeg,Nysa,Opole,Pacz- 
            ków 
10 pkt.-Głogówek,Góra Św.Anny, 
            Namysłów,Otmuchów 
  5 pkt.-Biała,Byczyna,Czarno- 
            w¹sy,Głubczyce,Głucho- 
            łazy,Grodków,Kietrz, 
            Kluczbork,Koźle,Krapko- 
            wice,Lewin Brzeski,Nie- 
             modlin,Prószków,Prudnik, 
            Strzelce Opolskie 
 
woj.ostrołêckie 
10 pkt.-Ostrołêka 
  5 pkt.-Myszyniec,Przasnysz 
 
woj.pilskie 
10 pkt.-Piła 
  5 pkt.-Chodzież,Czarnków,Jas- 
            trowiec,Nadarzyce,Tucz- 
            no,Wałcz,W¹growiec,Zło- 
            tów 
 
woj.piotrowskie 
15 pkt.-Piotrków Trybunalski 
10 pkt.-Opoczno,Sulejów,Pod- 
            klasztorze 
  5 pkt.-Bełchatów,Inowłódź,Ra- 
            domsko,Tomaszów Mazow., 
            Witów 
 
woj.plockie 
15 pkt.-Łêczyca,Płock 
  5 pkt.-Czerwińsk,Gostynin, 
           Oporów k.Kutna 
 
woj.poznańskie 
20 pkt.-Poznań 
15 pkt.-Gniezno 
10 pkt.-Giecz,Kórnik,Ostrów  
            Lednicki,Szamotuły 
  5 pkt.-Buk,Grodzisk Wlkp, 
            Oborniki Wlkp,Rakonie- 
            wice,Sieraków,Śrem,Śro- 
            da Wlkp,Września 
 
woj.przemyskie 
15 pkt.-Jarosław,Przemyśl 
  5 pkt.-Bircza,Dubienko,Kraso- 
            cin,Lubaczów,Pruchnik, 
            Przeworsk 
 
woj.radomskie 
10 pkt.-Radom,Szydłowiec 
  5 pkt.-Drzewica,Iłża,Kozienice, 
            Nowe Miasto n.Pilicą, 
            Przysucha,Warka,Zwoleń 
 

15 pkt.-Rzeszów 
10 pkt.-Łańcut 
  5 pkt.-Głodów Małopolski, 
            Kolbuszowa,Leżajsk, 
             Mielec 
 
woj.siedleckie 
15 pkt.-Siedlce 
  5 pkt.-Liw,Mordy,Wêgrów 
 
woj.sieradzkie 
10 pkt.-Sieradz,Wieluń 
  5 pkt.-Łask,Poddêbice,Warta, 
            Złoczew 
 
woj.skierniewickie 
15 pkt.-Łowicz 
10 pkt.-Arkadia-Nieborów, 
           Skierniewice 
  5 pkt.-Brzeziny,Radziejowice, 
            Rawa Mazowiecka, 
            Sochaczew,Żyrardów 
 
woj.słupskie 
15 pkt.-Słupsk 
  5 pkt.-Bytów,Człuchów,Kluki, 
            Lêbork,Łeba,Sławno 
 
woj.suwalskie 
10 pkt.-Suwałki 
  5 pkt.-Ełk,Giżycko,Sejny, 
           Wêgorzewo 
 
woj.szczecińskie 
20 pkt.-Szczecin 
15 pkt.-Stargard Szczeciński 
10 pkt.-Chojna,Kamień Pom. 
  5 pkt.-Cedynia,Goleniów, 
            Gryfice,Gryfino,Koł- 
             bacz,Lipiany,Maszewo, 
            Mieszkowice,Moryń,No- 
            wogard Szczec.,Pyrzyce, 
            Trzcińsko Zd.,Trzebiatów, 
            Wolin 
 
woj.tarnobrzeskie 
15 pkt.-Sandomierz 
10 pkt.-Baranów,Opatów 
  5 pkt.-Ćmielów,Janów Lub., 
       Koprzywnica,Kurozwêki, 
       Machów,Nisko,Staszów, 
       Tarnobrzeg,Ulanów, 
       Zawichost 
 
woj.tarnowskie 
15 pkt.-Tarnów 
  5 pkt.-Bochnia,Ciêżkowice, 
            Lipnica,Murowana,Wiś- 
            nicz Nowy,Wojnicz,Za- 
             kliczyn,Zalipie 

20 pkt.-Toruń 
15 pkt.-Chełmno,Grudzi¹dz 
10 pkt.-Brodnica 
  5 pkt.-Chełmża,Golub-Dobrzyń, 
            Nowe Miasto Lubawskie, 
            Radzyń Chełmiński, 
            Unisław 
 
woj.wałbrzyskie 
15 pkt.-Bystrzyca Kłodzka, 
            Kłodzko,Świdnica 
10 pkt.-Duszniki,Wałbrzych 
  5 pkt.-Bardo Śl,Dzierżoniów, 
            L¹dek Zd.,Miêdzylesie, 
            Niemcza,Radków,Rogoź- 
            nica,Strzegom,Z¹bkowice, 
            Ziêbice 
 
woj.warszawskie (stołeczne) 
20 pkt.-Warszawa 
  5 pkt.-Góra Kalwaria 
 
woj.włocławskie 
15 pkt.-Włocławek 
10 pkt.-Ciechocinek 
  5 pkt.-Brześć Kuj.,Nieszawa, 
            Radziejów Kuj.,Rypin 
 
woj.wrocławskie 
20 pkt.-Wrocław 
10 pkt.-Oleśnica,Trzebnica 
  5 pkt.-Bierutów,K¹ty Wrocławskie, 
            Lubi¹ż,Milicz,Oława, 
            Sobótka,Strzelin,Środa Śl., 
             Wołów 
 
woj.zamojskie 
15 pkt.-Zamość 
  5 pkt.-Hrubieszów,Szczeb- 
           rzeszyn,Tomaszów Lub., 
           Zwierzyniec 
 
wojZielonogórskie 
15 pkt.-Kożuchów,Zielona Góra, 
10 pkt.-Bytom Odrzański,Łagów 
            Lubuski,Żagań 
  5 pkt.-Lubsko,Nowa Sól,Su- 
            lechów,Szprotawa, 
            Świebodzin,Wolsztyn, 
             Zb¹szyń,Żary 
 
 

 


