
DROGIE KOLEŻANKI ,  DRODZY KOLEDZY 

 
W  ramach kampanii sprawozdawczo wyborczej powinniśmy w całym naszym Oddziale PTTK 

„MYSŁOWICE” dokonać rzetelnej oceny  naszej sytuacji oraz szans rozwoju czy też zagrożeń 
dalszego funkcjonowania. 
 

Mamy świadomość, iż jesteśmy ważnym ogniwem życia społecznego naszego miasta, a dla 
większości z nas, wartościowym kręgiem kolegów i przyjaciół. Turystyka kojarzy się nam z aktywnym 
wędrowaniem i krajoznawstwem, z patriotyzmem i przyjaźnią ludzi. Jednak na ogół postrzegana jest 
obecnie głównie jako towar, a turysta prawie wyłącznie jako klient. Kurczą się też z różnych powodów 
przestrzenie do turystyki aktywnej. W takim właśnie otoczeniu organizujemy corocznie około 30 
imprez turystyki kwalifikowanej, rozwijamy krajoznawstwo, otwieramy się na turystykę osób 
niepełnosprawnych i turystykę rodzinną. Organizujemy konkursy wiedzy dla młodzieży i wystawy 
krajoznawcze.  Tworzymy nowe produkty turystyczne.  Naszą pracę dostrzega Zarząd Główny PTTK 
i Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego. Otrzymujemy od nich  dofinansowania ale i też wyróżnienia za 
naszą pracę. Musimy bardziej niż dotąd akcentować rangę takich wartości jak społeczne, 
samodzielnie organizowana turystyka, budowanie  poprzez  krajoznawstwo miłości do Ojcowizny, 
regionu, Polski. Wielu członków naszego Oddziału to rozumie, dużo gorzej jest z pracą i inicjatywami 
na w/w  cele. Co dla nas działaczy najważniejsze, otwieramy się na młodzież, mamy jej naprawdę 
wiele. Sukces realizacji tych wszelkich misji naszego Oddziału będzie zależał  przede wszystkim od 
nas samych, od siły naszej pasji, od umiejętności tworzenia serdecznej i przyjaznej atmosfery. 
Dlatego apeluję do tych wszystkich którzy mają tę pasję i energię o deklarowanie swoich zamierzeń 
w kreowaniu dalszego wizerunku naszego Oddziału. Jestem przekonany, że wspólnie z ludźmi 
dobrze  rozumiejącymi wolontariat w turystyce, którzy będą chcieli zainwestować swoją energię 
i inteligencję w cele wyżej nakreślone podołamy tym trudnym zadaniom. Realizacja tych zadań niesie 
również wiele satysfakcji. Bazować będziemy na dotychczasowym dorobku. Składają  się nań także 
a właściwie przede wszystkim dokonania kilkunastu kolegów i koleżanek naszego Oddziału. Trwają 
przygotowania do XIV Zjazdu Oddziału, który odbędzie się 15 marca br. na terenie  życzliwego nam 
Gimnazjum nr 2. Na stronie internetowej oraz w punktach informacyjnych PTTK/O Mysłowice 
w naszym mieście  znajdować się będzie sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w XIII  
kadencji,  w latach 2009-2013. Na stronie internetowej umieszczony zostanie również wzorcowy 
Statut PTTK  Oddział „Mysłowice”. Będziemy mogli wnieść do niego uwagi i propozycje  zmian. 
Można je omówić i przedstawić osobiście w biurze Oddziału lub e-mailem. Oprócz podsumowań, 
będziemy wybierać nowe władze Oddziału. Już teraz proponuję zwiększyć skład zarządu do 9 osób 
a Oddziałową Komisję Rewizyjną zmniejszyć do 3 osób. Jakie władze wybierzemy taki będzie 
wizerunek i praca PTTK O/Mysłowice.  
           

Drogie Koleżanki i Koledzy,  tworząc w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym jedną 
wielką rodzinę turystów – krajoznawców wykorzystajmy kampanię i Zjazd Oddziału do umocnienia 
Towarzystwa i podniesienia jego rangi w życiu społecznym miasta Mysłowice.  

Do zobaczenia na turystycznych szlakach. 
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