KOMISJA TURYSTYKI
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu,
Turystyki i Kultury "KOLEJARZ"
w Warszawie

SPRAWOZDANIE
KOMISJI TURYSTYKI ”KOLEJARZ”
za 2017 rok

1. Sprawy organizacyjne Komisji Turystyki
W 2017 Komisja Turystyki Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz"
prowadziła swoją działalność w poniższym składzie:
Nazwisko i imię
członka Komisji – funkcja

Reprezentuje SKSTiK "Kolejarz";
miejsce pracy:

Boguta Henryk – członek Prezydium

Lublin, IZ Lublin

Curyło Jerzy - członek Prezydium

Katowice ; CT T. Góry

Drewnowski Robert - członek Prezydium

Szczecin; emeryt PKP

Gołębiowska Teresa

Warszawa emeryt PKP

Hoińska Lucyna

Poznań; CT Poznań

Jugo Barbara - Wiceprzewodniczący Komisji

Warszawa; emeryt PKP

Krzęczko Jolanta – Wiceprzewodniczący Komisji

Szczecin; emeryt PKP

Kudlaszyk Andrzej – członek Prezydium

Poznań; emeryt PKP

Malik Jolanta - członek Prezydium

Wrocław; PR Wrocław

Penkowski Jerzy

Gdańsk; emeryt PKP

Prus Tadeusz

Wrocław; PR Wrocław

Siwek Marek

Katowice; LZ Katowice

Sajak Zdzisław – członek Prezydium

Kraków; emeryt PKP

Szóstak Paweł

Poznań; CT Poznań

Świercz Dariusz – Przewodniczący Komisji

Warszawa; KNO Warszawa

Węgrzynowski Janusz – Sekretarz Komisji

Kraków; emeryt PKP

Wójtowicz Marek

Lublin, emeryt PKP

W trakcie spotkań, które odbyły się w 2017 r. poruszane były między innymi następujące
zagadnienia:
 doświadczeń w zakresie zwiększania popularności oraz promowania turystyki wśród kolejarzy
podczas organizacji imprez – według obowiązującego w 2017 r. Kalendarza Imprez
Turystycznych Kolejarzy;
 omówienia imprez turystycznych umieszczonych w kalendarzu na 2017 r.
 dążenie do prowadzenia przez SKSTiK obsługi finansowej dotyczącej imprez turystycznych
organizowanych przez poszczególne MR,
 propagowanie imprez turystycznych na stronie internetowej SKSTiK (umieszczanie regulaminów
imprez, zaproszeń, a także relacji (materiały foto itp.)

2. Realizacja zadań programowych Komisji Turystyki w 2017 r.
Podsumowując działalność turystyki kwalifikowanej, organizowanej na terenie działania
poszczególnych Organizatorów Regionalnych można stwierdzić, że rok 2017 był kolejnym, w którym
niestety zostało zorganizowanych mniej niż zaplanowano "kalendarzowych" imprez.
Z zaplanowanych w kalendarzu 2017 roku 16 imprez (ze świadczeniami planowanymi dla 1965
uczestników), według danych liczbowych przekazanych przez poszczególne Regiony zostało
zorganizowanych 14 imprez (tj. 12 ogólnopolskich i 2 środowiskowe) – z 1765 uczestniczącymi w
nich osobami (to jest pracownikami, emerytami, rencistami, członkami ich rodzin oraz młodzieżą
szkolną).
Zaznaczyć przy tym należy, że dane te dotyczą tylko rajdów umieszczonych w Kalendarzu
2017 r. i nie obejmują imprez turystycznych organizowanych przez zakłady pracy różnych spółek
kolejowych (z Grupy PKP i spoza niej). Zakłady pracy, coraz częściej organizują dla swoich załóg
pracowniczych imprezy rekreacyjne. Są to z reguły imprezy integracyjne, najczęściej jednodniowe
bądź weekendowe połączone z wycieczką turystyczną lub elementami rywalizacji sportowej. Działania
te nie pokazują faktycznej pracy naszych działaczy, co można tylko porównać przez pryzmat imprez
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umieszczonych w kalendarzu ogólnopolskim czy też lokalnych kalendarzach poszczególnych
Organizatorów Regionalnych.
Jak wynika z tego zestawienia oraz z danych zawartych w tabeli poniżej, liczba uczestników
wszystkich imprez turystyki kwalifikowanej 2017 roku (w stosunku do 2016 r.) uległa zwiększeniu.
Cieszy nas fakt, że imprezy o wieloletniej renomie nadal przyciągają turystów i liczymy w przyszłości
na reaktywację niektórych rajdów, które w ostatnich latach „wypadły” z Kalendarza. Z uwagi na brak
możliwości pozyskania danych dotyczących turystyki powszechnej (de facto udziału w turystyce
kolejarzy Grupy PKP i Spółek powiązanych oraz wydzielonych) Komisja Turystyki odstąpiła od ujęcia
statystycznego takich danych (już w latach poprzednich były one pokazywane szczątkowo).
Natomiast zestawienie poniżej przedstawia udział pracowników oraz ich rodzin „szeroko pojętego
PKP” w rajdach turystyki kwalifikowanej 2017 r. w rozbiciu na poszczególne spółki:

Liczba uczestników rajdów turystycznych z podziałem na
spółki Grupy PKP i inne
38
73
304

497

Centrala PKP S.A.
PKP PLK S.A.
187

PKP Energetyka S.A.
PKP CARGO SA

150

Przewozy Regionalne
516

Inne
PKP Intercity

Biorąc pod uwagę aktualne warunki pracowniczo-socjalne w zakładach pracy, a także różne
trudności związane z przygotowaniami wyjazdów kolejarzy na turystyczne imprezy (m.in. brak
dofinansowania w macierzystym zakładzie do imprez organizowanych poza nim), wyniki osiągnięte
w 2017 roku są naszym wspólnym sukcesem.
Należy podkreślić duże zaangażowanie pracujących społecznie działaczy przy organizacji
imprez dla środowiska kolejarskiego w 2017 roku. Należą się im za to specjalne podziękowania!
Dla uatrakcyjnienia aktywnego udziału w kolejarskiej turystyce powszechnej koleżankom
i kolegom emerytom, Komisja Turystyki popularyzowała nadal cieszące się dużym powodzeniem
wycieczki i różnego rodzaju imprezy krajoznawcze, organizowane przez poszczególnych
Organizatorów. Szczególnie na tym polu wyróżniają się m.in. Katowice (Koło „Sasanka”), Wrocław
(Koło „Ślężanie”), warszawskie Koło PTTK nr 93 im. dr Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S A.
Pragnę podkreślić, że imprezy turystyczne organizowane przez działaczy Komisji Turystyki
czyli osób posiadających przygotowanie fachowe oraz mających duże doświadczenie w tej dziedzinie
posiadają swoją stałą ugruntowaną mocną pozycję na „turystycznej mapie naszego kraju”, dając
pewność, iż ich uczestnicy poznają nowe szlaki turystyczne i zdobędą nowe doświadczenia. Imprezy
te promują krajoznawstwo, ochronę przyrody, pozwalają rekreacyjnie odpocząć wśród grona innych
turystów. Duży akcent kładzie się na ukazywanie podczas tych rajdów regionalnych
osobliwości, pozostałości kultury lat minionych oraz wartości kulturowych i ludowych, a także
istniejących, a w ostatnim czasie rewitalizowanych zabytków techniki transportu oraz kolejnictwa.
Komisja Turystyki dziękuje dyrektorom zakładów pracy oraz związkom zawodowym za
życzliwe spojrzenie, a także za pomoc w realizowaniu – tak bardzo potrzebnej nam wszystkim –
turystyki!.
Komisja Turystyki składa również serdeczne podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia
KSTiK "Kolejarz" za udzielanie dotychczasowej pomocy organizacyjnej.
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Opracował Dariusz Świercz
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