
 

      
 

 

Oddział PTTK Ochota w Warszawie 

zaprasza na XXXIV RAJD „BLISKIE SERCU” 

W 75. rocznicę powstania w getcie warszawskim 

14 kwietnia 2018  (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 (Śródmieście, Wola) 

CELE RAJDU: Poznanie wybranych obiektów związanych ze społecznością żydowską 

Warszawy oraz tragicznych losów Żydów w okresie II wojny światowej. Oddanie hołdu 

bojownikom powstania w getcie warszawskim, zapoznanie z postaciami Mordechaja Anielewicza, 

Marka Edelmana i Władysława Szlengla. Uczczenie Ireny Sendlerowej – Sprawiedliwej wśród 

Narodów Świata – rok 2018 został ogłoszony Jej Rokiem. Ponadto: upowszechnianie form 

aktywnego wypoczynku, popularyzacja krajoznawstwa. 

 

START:  

Spotkanie grup rajdowych nastąpi na pl. Grzybowskim przy kościele Wszystkich Świętych     

o godzinie 10.00. Wspólnie obejrzymy znajdujące się w pobliżu obiekty związane ze społecznością 

żydowską.  

PRZEBIEG RAJDU ; 

Część I.  

Drużyny otrzymają do wykonania zadania rajdowe polegające na zwiedzeniu wybranych 

miejsc w Warszawie. Podczas realizowania zadań dozwolone będzie korzystanie ze środków 

komunikacji, opiekunowie proszeni są o dopilnowanie, by młodzież posiadała bilety, legitymacje 

lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych przejazdów. 

Część II.  

Po wykonaniu zadań, o określonej przez organizatorów godzinie, grupy spotkają się przy 

pomniku Umschlagplatz (ul. Stawki 10). Wspólnie przejdziemy Traktem Pamięci Męczeństwa            

i Walki Żydów do Pomnika Bohaterów Getta.  

ZAKOŃCZENIE: 

Zostanie podsumowane wykonanie zadań rajdowych. Odbędzie się także konkurs 

krajoznawczy. Pytania będą dotyczyły wybranych postaci i obiektów, które uczestnicy zobaczą 

podczas pokonywania tras rajdowych. Na zakończenie rajdu uczcimy minutą ciszy bohaterskich 

żołnierzy powstania w getcie warszawskim oraz ofiary holocaustu. 

Rozwiązanie rajdu planowane jest około godziny 15.00-15.30. W przypadku wyjątkowo 

niesprzyjającej pogody możliwe jest skrócenie imprezy poprzez przydzielenie grupom mniejszej 

ilości zadań. 



ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA: Zgłoszenia z podaniem nazwy placówki                  

i ilości uczestników przyjmujemy do 12.04.2018 pocztą elektroniczną: poczta@ochota.pttk.pl, 

telefonicznie 781 984 281 (można wysłać wiadomość sms) –  lub osobiście podczas dyżuru 

członków zarządu w siedzibie oddziału w piątek, 6.04.2018 (w godz. 16.00–18.00). Uczniowie 

dokonują wpłat w wysokości 10 zł. Są one w całości przeznaczone na pokrycie kosztów 

organizacyjnych. W ramach wpłaty zapewniamy: znaczek rajdowy, drobny upominek, nagrody dla 

uczestników konkursu, materiały rajdowe dla grup (krótki informator, mapkę i zestaw zadań), 

dyplomy dla szkół oraz dla zainteresowanych potwierdzenia przejścia trasy na odznaki WOK i 

TRInO.  

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:  

- odpowiedni ekwipunek (w tym prowiant i napoje), odzież i obuwie dostosowane do wędrówki, 

długopis oraz dobry humor, 

- ze względu na charakter imprezy mile widziane znicze, 

- przestrzeganie Karty Turysty oraz zasad ruchu drogowego, 

- 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.  

 

 

 
 


