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Résumé
Mazowiecka Komisja InO PTTK została wybrana podczas
Mazowieckiej Narady Aktywu InO w lutym 2013 r. w składzie 10osobowym. Komisja reprezentowała wspólne przedsięwzięcia kół
i klubów województwa mazowieckiego, nie tylko występujących
w składzie Komisji.
Przede wszystkim realizowane były główne cele czyli
tworzenie kalendarza turystycznych imprez na orientację
województwa
mazowieckiego,
prowadzenie
strony
internetowej
mkino.pttk.pl
i listy mailingowej, koordynacja terminów oraz nadawanie rangi regionalnej imprezom
oraz prowadzenie konkursów na najlepszą w danym roku imprezę („Impreza Roku”)
oraz na najlepszego budowniczego trasy („Złoty Lampion”).
W celu podnoszenia kwalifikacji Mazowiecka Komisja InO PTTK corocznie organizowała
lub koordynowała kurs Organizatorów i Animatorów Imprez na Orientację.
Podczas Mazowieckiej Narady Aktywu InO w lutym 2013 r. przyjęto kierunki działania
dla nowej Komisji, do których należały: podjęcie przygotowań do 50-lecia Konkursu TMWiM,
zastanowienie się nad funkcjonowaniem „Azymutu Warszawskiego”, opracowanie regulaminu
konkursów MKInO, praca nad unowocześnieniem strony www, w tym uporządkowanie TRInO,
nawiązanie współpracy z Lasami Państwowymi „las wielofunkcyjny – las ogólnodostępny”,
opracowanie historii MKInO z okazji 25-lecia, rozpoznanie możliwości pozyskiwania finansowania
i nawiązanie współpracy z instytucjami, utworzenie funkcji archiwisty MKInO, przeniesienie
zebrań na imprezy ogólnopolskie, opracowanie formuły sprawozdania środowiska InO
mazowieckiego, określenie umiejscowienia/przynależności Komisji i współpraca z organizatorami
XL Olimpiady Geograficznej.
W trakcie kadencji MKInO PTTK realizowała powyższe postulaty; koordynowała ustalenie i
publikację kalendarza imprez wraz z imprezami rangi TMWiM, współpracowała z MFO i
propagowała imprezy na terenie Warszawy i Mazowsza, np. poprzez publikację tras turystycznorekreacyjnych oraz na bieżąco prowadziła stronę internetową z bieżącymi informacjami.
Mazowiecka Komisja InO PTTK corocznie typuje i zatwierdza kalendarz Turystycznych Imprez
na Orientację Warszawy i Mazowsza. Spośród tych imprez w drodze głosowania (zatwierdzenia)
wybieranych jest 15 imprez do rangi TMWiM oraz nadawana jest imprezom ranga regionalna.
Kalendarz ukazuje się w wersji papierowej i trafia do osób zainteresowanych, organizatorów oraz
Oddziałów PTTK, kół i klubów oraz w wersji elektronicznej publikowany jest również na stronach
internetowych (mkino.pttk.pl).
Mazowiecka Komisja InO swoją działalność informacyjną prowadzi przede wszystkim poprzez
stronę internetową, listę mailingową oraz czasopismo „Azymut Warszawski“. Strona internetowa
została zmigrowana z serwerów komercyjnych na pttk oraz dostosowana do nowych standardów,
w szczególności w zakresie administrowania. Strona prowadzona jest społecznie w miarę
dyspozycyjności czasowej.
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1. Mazowiecka Komisja InO PTTK
Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację została wybrana podczas Mazowieckiej Narady
Aktywu Imprez na Orientację w dn. 26 lutego 2013 r. w Warszawie, a ukonstytuowała się w dn. 1
grudnia 2009 r. MKInO PTTK funkcjonuje przy Oddziale PTTK Warszawa - Praga Południe w
Warszawie. Jako komisja wojewódzka MKInO PTTK współdziała z Mazowieckim Forum Oddziałów
PTTK z głosem doradczym. Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację w okresie minionej kadencji
działała w składzie dziesięcioosobowym. Reprezentowała wspólne przedsięwzięcia kół i klubów
Warszawy i Mazowsza.

1.1.

Skład osobowy

Komisja pracuje w następującym składzie osobowym przedstawionym w tabeli 1.

Tabela 1. Skład osobowy MKInO w kadencji 2013-2017
Imię i Nazwisko
Dariusz Walczyna
Barbara Szmyt
Aleksandra Woźniak
Anna Natusiewicz
Michał Kowalczewski
Andrzej Krochmal
Kazimierz Makieła
Kamil Opiela
Michał Segit
Piotr Zgoda

1.2.

Funkcja
Przewodniczący Komisji
Zespół ds. Konkursów
Wiceprzewodniczący Komisji
Sędzia Główny TMWiM
Sekretarz Komisji
Zespół ds. Dystrybucji
Skarbnik Komisji
Redaktor naczelny Azymutu Warszawskiego

Członek Komisji
Zespół ds. Informacji
Członek Komisji
Zespół ds. Regulaminów
Przewodniczący
Referatu Weryfikacyjnego
Członek Komisji
Zespół ds. Archiwum
Informacja i propagowanie InO
Szkolenia, Internet
Członek Komisji
Zespół ds. Kalendarza

Nr PInO
PInO 420
PInO 660
OInO
48/2013/9
PInO 665
PInO 663
PInO 157
PInO 473
OInO
48/2013/9
PInO 601
PInO 568

Z prac Komisji

Członkowie Komisji spotykali się zwykle raz w miesiącu (drugi wtorek miesiąca z wyłączeniem
okresu wakacji i rzadziej w 2017 r.) na roboczych spotkaniach w Warszawie od godz. 17:00.
Zebrania miały charakter otwarty. Na spotkaniach omawiane były sprawy bieżące związane z
funkcjonowaniem MKInO PTTK, szkoleniami oraz imprezami i udziałem w imprezach
ogólnopolskich, głównie Pucharu Polski i Mistrzostw Polski.
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W trakcie kadencji Komisja odbyła kilkanaście zebrań plenarnych. Komisja corocznie
zajmowała się przygotowaniami i współorganizowaniem Kursu Organizatorów i Animatorów InO
poprzez wyłonienie kierownictwa kursu, współpracę przy ustalaniu harmonogramu, miejsca oraz
kadry wykładowej i egzaminacyjnej.
Członkowie Komisji w różnym zakresie wspierali lub współorganizowali różne imprezy czy
inicjatywy. Do takich należą m.in. finały oddziałowe, regionalne czy wojewódzkie Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, „Targi Lato” (InO organizowane przy
targach
przez
Kazimierza
Makiełę),
turystyczno-rekreacyjne
trasy
TRInO
w Warszawie i na Mazowszu.
Organizowane były również Zloty InO środowiska mazowieckiego, których inicjatorem był
Stanisław Łuć. Podczas Zlotów dyskutowane były propozycje Mazowsza na krajowe Zloty PInO,
uchwalany kalendarz imprez na rok następny oraz przeprowadzana była otwarta impreza na
orientację o charakterze rekreacyjnym.

1.3.

Priorytety

Głównym celem MKInO było tworzenie kalendarza imprez warszawsko-mazowieckich.
Nadanie rangi imprezom związane było z prowadzonym przez Komisję corocznym konkursem o
Tytuł „Mistrza Warszawy i Mazowsza” w MnO w kategoriach seniorów i juniorów oraz
prowadzenie informacyjnej strony internetowej mkino.pttk.pl. Dodatkowym elementem jest
prowadzenie konkursów na najlepszą w danym roku imprezę oraz konkurs na najlepszego
budowniczego trasy.
W celu podnoszenia kwalifikacji Mazowiecka Komisja InO PTTK corocznie organizuje kurs
Organizatorów i Animatorów Imprez na Orientację.
MKInO działa w oparciu o opracowany regulamin. Pod koniec kadencji zwołuje Mazowiecką
Konferencję Aktywu InO w celu podsumowania swojego działania, przyjęcia sprawozdania,
udzielenia absolutorium ustępującej Komisji i wyboru nowego składu Komisji.
Podczas Mazowieckiej Narady Aktywu InO w lutym 2013 r. przyjęto kierunki działania dla
nowej Komisji.
✓ Podjęcie przygotowań do 50-lecia Konkursu TMWiM
✓ Zastanowienie się nad funkcjonowaniem „Azymutu Warszawskiego”
✓ Opracowanie regulaminu Konkursów MKInO
✓ Praca nad unowocześnieniem strony www, w tym TRInO
✓ Nawiązanie współpracy z Lasami Państwowymi „Las wielofunkcyjny – las
ogólnodostępny”
✓ Uwzględnienie opracowania historii MKInO z okazji 25-lecia
✓ Rozpoznanie możliwości pozyskiwania finansowania i nawiązanie współpracy z
instytucjami
✓ Utworzenie funkcji archiwisty MKInO
✓ Przeniesienie zebrań na imprezy ogólnopolskie
✓ Opracowanie formuły sprawozdania środowiska InO mazowieckiego
✓ Określenie umiejscowienia / przynależności Komisji
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✓ Współpracy z organizatorami XL Olimpiady Geograficznej.
W trakcie kadencji MKInO PTTK zrealizowała powyższe postulaty: pozyskała materiały dla
organizatorów i uczestników imprez (karty startowe i książeczki), koordynowała ustalenie i
publikację kalendarza imprez wraz z imprezami rangi TMWiM, współpracowała z MFO i
propagowała imprezy na terenie Warszawy i Mazowsza, np. poprzez publikację tras turystycznorekreacyjnych lub organizację imprez podczas imprez masowych.

1.4.

Finanse Komisji

Zgodnie z postanowieniem Mazowieckiej Komisji InO każdy organizator imprezy z nadaną
rangą TMWiM jest zobowiązany do wpłaty wpisowego w wysokości 20 zł. do Skarbnika MKInO.
Zebrane w ten sposób finanse umożliwiają zorganizowanie podsumowania klasyfikacji TMWiM
oraz konkursów przeprowadzanych przez MKInO i zakup nagród i wyróżnień. Ponadto mogą być
wykorzystane na bieżące wydatki.
Saldo z lat poprzednich
Wpisowe od organizatorów
TMWiM*
Wpisowe za kurs OInO i AInO
Sprzedaż materiałów InO
Inne (Mazowiecki Zlot)
WPŁYWY

2013
156,17

2014

130,00
100,00
50,00

270,00

436

296

2015

2016

2017
156

280,00
40,00

300,00
24,00

200,00

150,00
470

324

200

26,00

1 180
164
76
150
1 726

nagrody i dyplomy w konkursach
TMWiM - 44,43 - 408,72 - 167,53 - 351,80 - 414,84 - 1 387
pieczątki
- 50,00
- 27,00 77
prezent okolicznościowy
- 32,00
32
WYDATKI 44 441 218 352 442 - 1 496
SALDO

391,74

247,02

499,49

471,69

229,85

229,85

*Wpisowe od organizatorów TMWiM decyzją Komisji od 2014 r. wzrosło z 10 do
20 zł

1.5.

Środowisko regionalne

W środowisku warszawskim w ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost liczby organizowanych
imprez, pojawienie się wielu nowych organizatorów młodego pokolenia oraz nowych pomysłów.
Znaczną część w kalendarzu imprez stanowią organizowane przede wszystkim przez Klub InO
STOWARZYSZE oraz HKT „TREP“ PTTK, Koło PTTK nr 1 przy PW, SKKT PTTK nr 101, Klub InO SKRÓTY
Radom i HKT Mobilek.

1.6.

Arena ogólnopolska

Od kilku lat środowisko mazowieckie – reprezentowane w dużej mierze również przez
członków MKInO PTTK aktywnie uczestniczy w na arenie ogólnopolskiej InO. Czterech członków
pracuje w Komisji InO ZG PTTK (Dariusz Walczyna jako sekretarz, Andrzej Krochmal jako
2017-11-29
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przewodniczący Głównego Referatu Weryfikacyjnego, Barbara Szmyt jako członek KInO ZG i Piotr
Zgoda jako członek ds. młodzieży). Także podczas Krajowej Konferencji Aktywu InO w Warszawie
w 2013 r. Mazowiecka KInO zgłaszała propozycje dot. imprez na orientację.

2. Szkolenia
2.1.

Kurs Organizatora i Animatora InO

W celu podniesienia kwalifikacji organizatorów imprez na orientację oraz promocji marszy na
orientację MKInO PTTK od 2004 roku organizuje każdego roku na wiosnę kurs Organizatorów i
Animatorów Imprez na Orientację.
Kursy te cieszą się dużym zainteresowanie, wiele osób pozytywnie zdaje końcowy egzamin
oraz w późniejszym okresie sama przygotowuje marsze na orientację.
Wielu uczestników kursów dalej rozwija swoje umiejętności i kwalifikacje poprzez udział w
kursach Przodowników Imprez na Orientację. Uprawnienia przodownika InO, po wcześniejszym
udziale w kursach pod patronatem MKInO PTTK, otrzymali: Renata Łaska, Tomsz Łaski, Dariusz
Mazurek, Beata Pluta, Mariusz Pietrzak, Magdalena Senderowska, Anna Kadłubowska, Damian
Murach, Paweł Starzyński, Anna Malanowska, Zuzanna Malanowska, Paweł Rozwadowski, Agata
Malczewska, Michał Siejko, Mariusz Góraj.
Program kursu jest tożsamy z wytycznymi Komisji InO ZG PTTK. Zajęcia dzielą się na
teoretyczne oraz praktyczne. W ramach pierwszej grupy uczestnicy otrzymują sporą dawkę
wiedzy z zakresu: historii InO, terenoznawstwa, regulaminów InO, sędziowania, organizacji i
budowy tras marszy na orientację. Duży nacisk kładziony jest na wykorzystanie programów
komputerowych przy opracowywaniu tras. Część praktyczna kursu to udział w imprezie na
orientację przygotowanej przez doświadczonych organizatorów. Podczas zajęć praktycznych
kursanci uczestniczą we współorganizacji imprezy na orientację, np. w pracy sekretariatu,
sędziego startu/ mety, rozstawiają PK, sprawdzają karty startowe. Kurs kończy się egzaminem
teoretycznym oraz praktycznym. Sprawdzana jest wiedza teoretyczna, umiejętność sprawdzania
kart startowych, ocenie również podlega przygotowany etap imprezy na orientację. Kadra kursów
oraz egzaminatorzy to doświadczeni Przodownicy Imprez na Orientację, w tym członkowie
Mazowieckiej KInO.
W Kursach brało udział: 2013: 13, 2014: 17, 2015: 17, 2016: 13 i 2017: 22 osoby.
Wg stanu na listopad 2017 liczba osób, które uzyskały uprawnienia po Kursach w Warszawie
wynosi 79, a animatorów ponad 120. Brak danych dot. przedłużania uprawnień Organizatorów w
macierzystych oddziałach PTTK.

2.2.

Szkolenia początkujących

W regionie radomskim, ze względu na młody wiek uczestników imprez na orientację nie
prowadzi się kursów w typie opisanego powyżej. Wypracowano metodę szkolenia początkujących
podczas imprez na orientację. Na każdych zawodach przygotowywany jest specjalny etap
szkoleniowy. Grupa początkujących otrzymuje instruktora, który przez około godzinę uczy ich
2017-11-29
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czytania mapy, sposobu potwierdzania PK, orientacji w terenie itd. Instruktorzy to doświadczeni
uczestnicy InO, którzy w danej imprezie startują w kategorii dla zaawansowanych.

3. Zloty
Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację organizuje również pod swoim patronatem Zloty
Przodowników InO, które gromadzą kadrę InO oraz umożliwiają wymianę poglądów i poruszenie
aktualnych problemów, zgłaszaniem nowych wniosków do KInO. W trakcie kadencji odbyły się 4
takie zloty podczas których prowadzono dyskusje w celu wypracowania wniosków na krajowe
Zloty PInO, rozgrywano turystyczno-rekreacyjne imprezy.

4. Imprezy
4.1.

TMWiM

Mazowiecka Komisja InO PTTK corocznie typuje i zatwierdza kalendarz Turystycznych Imprez
na Orientację Warszawy i Mazowsza. Spośród tych imprez w drodze głosowania (zatwierdzenia)
wybieranych jest 15 imprez do rangi TMWiM oraz nadawana jest imprezom ranga regionalna.
Kalendarz ukazuje się w wersji papierowej i trafia do osób zainteresowanych, organizatorów oraz
Oddziałów PTTK, kół i klubów oraz w wersji elektronicznej publikowany jest również na stronach
internetowych mkino.pttk.pl (lub pod bezpośrednim aliasem: www.tmwim.prv.pl).
Środowisko ogólnopolskie jak i mazowieckie obserwuje problem nomenklatury klasyfikacji
podczas marszy na orientację. Tradycyjny podział ze względu na wiek staje się nie wystarczający.
Szczególnie jest to widoczne na warszawskich imprezach gdzie uczestnicy to głównie osoby
dorosłe, które teoretycznie powinny zaczynać swoją przygodę od klasyfikacji TS, co rzecz jasna
było dla nich zbyt trudne.
W regionie radomskim tradycyjnie były prowadzone dwie klasyfikacje: początkujących i
zaawansowanych. Podział ten wydawał się być lepszy niż powszechne TD, TJ, TS. Jednak rynek
uczestników wywarł na organizatorach wprowadzenie dodatkowej kategorii TU (dla
średniozaawansowanych). Kategoria TP, była dla uczestnika który był na marszach kilkakrotnie
zbyt łatwa, szczególnie jeśli był dorosły. Znowu kategoria zaawansowanych, ze w względu na
doświadczenie uczestników (przodownicy, uczestnicy Pucharu Polski), była zbyt trudna.
Wprowadzona kategoria TU uzupełniła ofertę marszy na orientację, teraz każdy może znaleźć coś
dla siebie.
Podobny problem w ostatnich latach zaistniał również w Konkursie TMWIM. Kategoria TJ
(osoby w wieku do 19 lat) nie jest w stanie zgromadzić odpowiedniej liczby uczestników, żeby
zgodnie z regulaminem mogła zostać przeprowadzona klasyfikacja Mistrzostw.

Rok

Trasa
TU

Uczestnicy
182

2013

281
TZ

99

Czołówka
1. Magdalena Maszewska 2. Paweł
Rozwadowski 3. Marcin Pietrzak
1. Mariusz Pietrzak 2. Roman Pietrzak
3. Sławomir Otap
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TJ

35

2014

327
TU

209

TZ

83

TU

176

2015

236
TZ

60

TU

202

2016

2017
(po 13 rundach)

264
TZ

62

TU
TZ

120
34

1. Mateusz Kurek 2. Justyna Kowalska
3. Michalina Grodzik, Joanna
Prokopczyk, Michał Starzyński, Kail
Starzyński, Adam Steciuk, Dagmara
Wronowska
1. Paweł Rozwadowski 2. Agata
Malczewska 3. Wiktor Marczak
1. Mariusz Pietrzak 2. Roman Pietrzak
3. Barbara Szmyt, Dariusz Walczyna
1. Renata Łaska, Tomasz Łaski 3.
Wiktor Marczak
1. Marcin Krasuski 2. Mariusz Pietrzak
3. Roman Pietrzak
1. Dariusz Mazurek 2. Wiktor Marczak
3. Renata Łaska
1. Adam Krochmal 2. Mariusz Pietrzak
3. Dariusz Walczyna

154

W 2017 r. Rozgrywany jest jubileuszowy 50 Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza –
najstarszego takiego rankingu w Polsce.

4.2.

Rozwój imprez

W ostatnich latach, szczególnie od 2011 r. wyraźnie zaznacza się wzrost liczby organizowanych
różnorodnych imprez, nie tylko pieszych. Najpierw pojawiły się imprezy w kategoriach
rowerowych, sportowe, a nawet rolkowe, a w ostatnim czasie dynamicznie rozwijają się imprezy
o charakterze sportowym jak ZPK (organiator Klub InO STOWARZYSZE) oraz z potwierdzaniem
elektronicznym - VIII Wieczorna Gra na Orientację rozgrywanej 28.10.2017 r. podczas XL
Ogólnopolskiego Jubileuszowego Rajdu na Orientację „PODKUREK 2017“ pod kierownictwem
Andrzej Krochmala – podczas której po raz pierwszy w Polsce zastosowano elektroniczne
potwierdzanie PK. Ponadto pojawiły się BPK – potwierdzanie PK przy zastosowaniu współrzędnych
GPS w systemie z androidem i nowość: street-O.
Należy również zauważyć pojawienie się nowych organizatorów imprez i ich imprezy
zgłaszane do kalendarza lub współorganizowane z innymi. Dobrze to rokuje na przyszłość.
Zadaniem MKInO powinna stać się zachęcanie do kolejnych nowych inicjatyw w środowisku.

4.3.

OMTTK i inne

MKInO współpracowała również w zakresie organizacji imprez na orientację w ramach finałów
oddziałowych i wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju TurystycznoKrajoznawczego (OMTTK). Finały lokalne w zakresie organizacji imprezy na orientację wspierają
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osoby związane z InO w środowisku mazowieckim, najczęściej w ramach dodatkowych etapów
podczas organizowanych imprez. W kadencji przy organizacji etapów InO brali udział m.in. Renata
Łaska, Tomasz Łaski (dwa finały woj. Mazowieckiego), Piotr Zgoda, Michał Kowalczewski i
Kazimierz Makieła.
Nawiązano współpracę z Komitetem Głównym Olimpiady Wiedzy o Turystyce, w ramach
której powstała trasa TRInO w Spale autorstwa Barbary Szmyt i Dariusza Walczyna dla
uczestników Olimpiady.

4.4.

TRInO

W trakcie kadencji 2013-2017 powstał i dynamicznie rozwijał projekt turystycznorekreacyjnych tras InO czyli TRInO. Projekt został zgłoszony do konkursu Lider-Animator przez
Dariusza Walczynę (reprezentując MKInO PTTK i Klub InO STOWARZYSZE) i jako finalista tego
programu otrzymał dofinansowanie – grant na działanie. Idea projektu polega na tworzeniu
ogólnodostępnych tras InO opartych na istniejących stałych punktach kontrolnych, do których
układane są pytania lub prezentowane zdjęcia mające na celu potwierdzenie obecności poprzez
udzielenie prawidłowej odpowiedzi lub dopasowanie.
W efekcie działań zaczęły powstawać od jesieni 2013 r. kolejne trasy, publikowane na
dedykowanej stronie internetowej trino.pttk.pl oraz powstał regulamin i odznaka TRInO. Z czasem
zaczęło przybywać tras nie tylko w Warszawie i na Mazowszu, ale całej Polsce i poza jej granicami
dzięki rosnącemu gronu Autorów, wśród których szczególnie licznie budowali trasy: Sławomir
Otap, Dariusz Mazurek, Barbara Szmyt, Renata Łaska, Tomasz Łaski, Wojciech Drozda, Andrzej
Krochmal, Jolanta Witusik-Kamińska, Maciej Kamiński, Anna Natusiewicz, Paweł Rozwadowski,
Anna Malanowska, Zuzanna Malanowska, Karolina Pacek, Piotr Zgoda, młodzież z Kozienic i inni.
Na podkreślenie zasługuje też fakt nawiązania współpracy z Nadbużańską Lokalną Organizacją
Turystyczną (prezes Jarosław Głowacki), która stała się partnerem, a efektem współpracy jest
projekt Dolina Bugu, w ramach którego powstało ponad 40 tras TRInO zachęcających do
odwiedzenia wschodniej części Mazowsza i poznania wielu ciekawych i pięknych miejscowości i
terenów.
Obecnie opublikowanych jest ponad 440 tras, które przebyło ponad 11 tys. Uczestników.

4.5.

Harcerstwo

Współpracę z innymi organizacjami: z zespołem specjalnościowym Chorągwi Stołecznej ZHP
w ramach, której Komisja we współpracy z HKT "TREP" PTTK przygotowała w ramach specjalności
pn. "Turystyka - imprezy na orientację" wykład i grę na orientację w ramach tzw. Niekonferencji
specjalnościowej w grudniu 2016 r. oraz stoisko specjalnościowe pn. "Turystyka" 8 maja 2017 r.
na Agrykoli z ofertą 2 ogólnodostępnych tras TRInO specjalnie opracowanych przez Sławomira
Otapa dla ok. 800 harcerzy Chorągwi Stołecznej ZHP z okazji 50 rocznicy nadania imienia. Stoisko
obsługiwało 4 członków Komisji: głowny koordynator - Andrzej Krochmal oraz Barbara Szmyt,
Dariusz Walczyna i Kazimierz Makieła - prowadzący RW Komisji. Działania logistycznie wspierał
kol. Waldemar Pawelczuk.
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5. Konkursy
Potrzeba stworzenia instrumentu oceniania imprez na orientację organizowanych przez
środowisko warszawsko-mazowieckie stała się impulsem do utworzenia Zespołu ds. Konkursów,
działającego przy MKInO pod przewodnictwem Tomasza Gronaua, a od roku 2010 – Dariusz
Walczyny.
Obok klasyfikacji punktowej w konkursach istniał od początku element opisowy: każdy
uczestnik miał prawo w krótkiej formie przedstawić swoją opinię o imprezie. Opinie te, cytowane
następnie w publikacjach na stronach „Azymutu Warszawskiego” podsumowujących konkurs, są
najkrótszą porównawczą charakterystyką każdego kolejnego sezonu i wzbogacają suche dane
liczbowe.

6. Media
6.1.

Strona internetowa mkino.pttk.pl

Mazowiecka Komisja InO swoją działalność informacyjną prowadzi poprzez stronę
internetową, która w czasie kadencji została zmigrowana z dotychczasowych początkowo
bezpłatnych, a potem ze względu na ruch płatnych serwerów republiki.pl na serwery pttk.pl.
Olbrzymią pracę związaną z migracją i uporządkowaniem danych przeprowadził Michał Segit,
który ma całkowity nadzór nad stroną. W jego gestii znajduje się również dział związany z
informacją i propagowaniem InO. Zadania te obejmują przede wszystkim propagowanie bieżących
informacji dot. InO na Mazowszu w internecie. Inne kanały informacji, jak przez kontakt
bezpośredni lub telefoniczny, miały charakter incydentalny i dotyczyły głównie środowiska
akademickiego.

6.2.

Newsletter i lista mailingowa

W ramach propagacji informacji przez internet wyróżnić można wg priorytetów:
•

•
•

wysyłanie cyklicznych informacji na zebrane adresy e-mail (newsletter – mailing).
Odbywało się w miarę potrzeb (pojawiania się anonsów i regulaminów nadchodzących
imprez), średnio co około 1 miesiąc w sezonie (wiosna, jesień) i rzadziej poza sezonem.
umieszczanie informacji na stronach zewnętrznych (poza MKInO). Odbywało się
sporadycznie.
współpraca z twórcami stron informacyjnych (oraz internetowy kontakt z innymi
mediami) - sporadycznie. Odbywał się w praktyce drogą mejlową, dotyczyła
sporadycznych przypadków kontaktu, po czym na ogół adres był dodawany do bazy
adresów aby możliwe było wysyłanie nań informacji od razu, gdy zostaną przygotowane,
bez oddzielnego działania (znaczna oszczędność czasu). Do takich mediów należy:
www.wolnasobota.pl (biuro@wolnasobota.pl)

Wskazana jest aktualizacja listy mailowej poprzez dostarczanie adresów elektronicznych
uczestników imprez przez Organizatorów. Możliwe jest również stworzenie odpowiedniej
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platformy do rozsyłania newslettera z informacjami o imprezach i działaniach MKInO oraz
dodatkowymi opcjami, jednak wymaga to spełnienia specjalnych warunków. Do planowanych
działań w ramach dyspozycyjności czasowej oraz stworzenia zespołu ds. www należą: zmiana
designu strony poczodzącego z początku XXI w., dalsze rozwijanie istniejących i wprowadzenie
nowych udogodnień administracyjnych, wprowadzenie automatyzacji zamieszczania danych
przez organizatorów (uprawnienia).

6.3.

Azymut Warszawski

Oficjalnym pismem Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację jest czasopismo „Azymut
Warszawski”. Od 2013 roku funkcję Redaktora Naczelnego objęła Anna Natusiewicz (po
rezygnacji Tomasza Gronaua). Został utrzymany format A5. Główne zadania, które stoją przed
Redaktorem Naczelnym to przede wszystkim wszelkie prace związane z przygotowaniem
numerów, wybraniem, zmobilizowaniem i zebraniem artykułów od autorów oraz dystrybucją.
Czasopismo ukazuje się w nakładzie 50 egz. (zależnie od potencjalnego zapotrzebowania nakład
może być większy oraz możliwe dodruki) oraz jest dostępna wersja elektroniczna na WWW.
Staraniami i pracą, w tym także związaną z drukiem, Anny Natusiewicz wydanych zostało w
okresie kadencji 6 numerów „Azymutu Warszawskiego”: 61 - Rok 2013, 62 - Jesień 2013/14, 63 Wiosna 2014, 64 - Lato 2014, 65 - Jesień-Zima 2014/15, 66 - Wiosna-Lato 2015. Każdy z ww.
numerów czasopisma jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: mkino.pttk.pl/azymut

7. Referat Weryfikacyjny OInO
W rejonie działania Mazowieckiej KInO PTTK funkcjonują obecnie trzy referaty weryfikacyjne
Odznaki Imprez na Orientację. Przy MKInO PTTK działa referat nr 101, którego przewodniczącym
w kadencji 2013-2017 był Kazimierz Makieła. Zweryfikowane zostały 3 odznaki w stopniu
popularnym i 3 odznaki w stopniu małym brązowym. W 2017 r. wymienione zostały także
pieczęcie RW ze względu na znaczne zużycie poprzednich.
Przy KInO ZG PTTK działa Główny Referat Weryfikacyjny nr 001, którego przewodniczącym jest
Andrzej Krochmal, członek Mazowieckiej Komisji InO. GRW zajmuje się przede wszystkim
weryfikacją odznak w stopniu dużym i wyższych.
Sporządził: Dariusz Walczyna

Źródła
1. Dariusz Walczyna – Materiały z zebrań MKInO; materiały własne
2. Anna Natusiewicz – „Azymut Warszawski” (nr 60 – 66)
3. Barbara Szmyt – Klasyfikacja TZ, TU i TJ
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