Oddział PTTK Ochota w Warszawie
zaprasza na XXXIII RAJD PIESZY
„BLISKIE SERCU”
Śladami Powstania Listopadowego
8 kwietnia 2017 r. (sobota).
Tradycyjnie rajd „BLISKIE SERCU” prowadzi trasami z miejscami pamięci narodowej.
Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Impreza jest spotkaniem osób
fizycznych, nie ma charakteru komercyjnego. Funkcję kierownika rajdu pełni kol. Małgorzata
Grudzińska.
MIEJSCE: Warszawa Praga Południe
CELE RAJDU: poznanie okoliczności i przebiegu jednego z ważniejszych starć Powstania
Listopadowego – pod Olszynką Grochowską, zwiedzenie miejsc związanych z bitwą oraz jej
upamiętnieniem, oddanie hołdu Polakom walczącym o niepodległość kraju; upowszechnianie form
aktywnego wypoczynku, popularyzacja krajoznawstwa, kształtowanie szacunku do przyrody,
propagowanie zdrowego stylu życia.
START nastąpi o godzinie 10.10 u zbiegu ulic Grochowskiej i Kwatery Głównej.
TRASA RAJDU: park im. J. Szypowskiego z Dworkiem Grochowskim – ul. Grochowska – pl.
Szembeka – ul. Chłopickiego – przejazd SKM do stacji Warszawa Gocławek – pomnik F.
Żymirskiego - rezerwat Olszynka Grochowska – pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską – Aleja
Chwały - do przejścia ok. 5-6 km (część trasy przez las – może być mokro).
PRZEBIEG RAJDU: Uczestnicy pokonują trasę rajdu wspólnie. Ze względu na brak
bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe z Grochowa na teren rezerwatu Olszynka Grochowska
planowany jest przejazd pociągiem SKM ze stacji PKP Olszynka Grochowska do PKP
Gocławek – uczestnicy powinni mieć bilety 20-minutowe (jeśli korzystać będą z dobowych lub
weekendowych, dodatkowy bilet nie będzie potrzebny).
UWAGA: udział w rajdzie jest z równoznaczny z wypełnieniem wymagań na Warszawską
Odznakę Krajoznawczą w stopniu popularnym oraz w 80% na odznakę krajoznawczą
Powstanie Listopadowe 1830-31 w stopniu brązowym (dla uczestników spaceru po Reducie
Wolskiej w 2016 roku - w 100%).
ZAKOŃCZENIE
Przy pomniku Bitwy pod Olszynką Grochowską planowane jest przeprowadzenie dla młodzieży
szkolnej krótkiego konkursu z nagrodami w formie: pytanie – odpowiedź. Rozwiązanie rajdu
nastąpi po przejściu Alei Chwały (wzdłuż ul. Traczy) ok. godziny 15.00 przy Kopcu Bohaterów
Olszynki Grochowskiej (przy ul. Chełmżyńskiej).

ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA: Zgłoszenia przyjmujemy do 6.04. 2017 pocztą
elektroniczną: poczta@ochota.pttk.pl, telefonicznie 781 984 281 (można wysłać wiadomość sms) –
lub osobiście podczas dyżuru członków zarządu w siedzibie oddziału we wtorki 28.03. i 4.04.2017
(w godz. 16.00–18.00). Uczniowie dokonują wpłat w wysokości 8 zł. Są one w całości
przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych, opiekunowie przekazują zebrane pieniądze za
tyle osób, ile zgłosili do udziału w rajdzie. W ramach wpłaty zapewniamy: znaczek rajdowy,
drobny upominek, nagrody dla uczestników konkursu, potwierdzenia przejścia trasy na odznaki:
WOK, Powstanie Listopadowe 1830-31 i Turysta Przyrodnik oraz dyplomy dla szkół.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:
- odpowiedni ekwipunek (w tym prowiant i napoje), odzież i obuwie dostosowane do wędrówki
pieszej, długopis oraz dobry humor,
- ze względu na charakter imprezy mile widziane znicze,
- przestrzeganie Karty Turysty oraz zasad ochrony przyrody,
- każda grupa winna posiadać podręczną apteczkę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
- Dodatkowym ubezpieczeniem są objęci członkowie PTTK (z aktualnie opłaconą składką),
pozostałym uczestnikom go nie zapewniamy.
- Za bezpieczeństwo młodzieży odpowiadają opiekunowie grup.
UWAGA: Ponieważ rajd odbywa się na terenie Warszawy, nie określamy sposobu dotarcia na start
i powrotu z mety. Dojazd do miejsca spotkania uczestników: przystanek Kwatery Głównej tramwaje 3, 6, 9 (część składów tej linii tam nie dociera - kursuje trasą skróconą) oraz 24, powrót
po zakończeniu rajdu z przystanku Oraczy - autobusy: 145, 225, 245. Prosimy opiekunów grup
o sprawdzenie na stronie http://www.ztm.waw.pl możliwych połączeń i odpowiedni wybór biletów.

DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE !

