
Oddział PTTK Ochota w Warszawie 

zaprasza na RAJD OCHOTY  

22 września 2018 r. (sobota) 

 

 

 

 

Rajd odbywa się w ramach realizacji hasła programowego 

PTTK na rok 2018  „Na szlakach niepodległości” na 

terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego na trasie 

pieszej: Stara Miłosna – Wawer. Do przejścia ok. 7 km. 

 

Rajd organizowany jest przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych                                

i gimnazjów. Impreza jest spotkaniem osób fizycznych, nie ma charakteru 

komercyjnego. Funkcję kierownika rajdu pełni kol. Małgorzata Grudzińska, która 

także będzie prowadzić uczestników.                      

 

CELE RAJDU: Włączenie się do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości 

Polski, uczczenie pamięci Józefa Piłsudskiego i członków Polskiej Organizacji 

Wojskowej, poznanie walorów przyrodniczych Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego, zabytków, miejsc pamięci i innych interesujących obiektów 

położonych na trasie rajdu, kształtowanie szacunku do przyrody, upowszechnianie 

form aktywnego wypoczynku, popularyzacja turystyki pieszej, wytworzenie więzi 

poprzez turystykę, propagowanie zdrowego stylu życia.  

 

PRZEBIEG RAJDU:   

1. Spotkanie grup rajdowych o godzinie 10.30 przed kościołem pw. Najświętszego 

Serca Jezusowego przy ul. Jana Pawła II na osiedlu Stara Miłosna w warszawskiej 

dzielnicy Wesoła (w pobliżu przystanku Sagalli, dojazd autobusem 502 z Metro 

Politechnika lub 198 z PKP Wesoła).  

2. Zwiedzenie terenu przykościelnego nowej świątyni oraz zabytkowego kościoła pw. 

św. Antoniego Padewskiego. 

3. Przejście zielonym szlakiem przez Górę Szybowników do Obelisku Piłsudskiego              

w Wesołej (ok. 3,5 km). Złożenie kwiatów, uczczenie pamięci Józefa Piłsudskiego             

i członków Polskiej Organizacji Wojskowej.  



4. Obejrzenie wystawy plenerowej związanej z 100. rocznicą odzyskania 

niepodległości Polski. Przeprowadzenie konkursu dotyczącego tematu ekspozycji. 

5. Przejście drugiej części trasy, w tym fragmentów ścieżki przyrodniczej „Życie lasu”. 

6. Obejrzenie kilku pomników przyrody w warszawskiej dzielnicy Wawer oraz 

zwiedzenie Cmentarza Ofiar II Wojny Światowej.  

7. Podsumowanie rajdu: krótki konkurs krajoznawczy o obiektach z trasy. 

Przewidywane zakończenie ok. godziny 16.00  

 

POWRÓT:   

W kierunku Ochoty najwygodniej autobusem 520 z pętli Marysin do Metro 

Politechnika. 

 

ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Zgłoszenia z podaniem nazwy placówki i ilością osób przyjmujemy pocztą 

elektroniczną: poczta@ochota.pttk.pl oraz telefonicznie 781 984 281 - wystarczy 

wysłać wiadomość sms. Uczniowie dokonują wpłat w wysokości 10 zł (będą 

przyjmowane od opiekunów na starcie rajdu). Wpłaty są w całości przeznaczone na 

pokrycie kosztów organizacyjnych. W ich ramach zapewniamy: znaczek rajdowy, 

nagrody dla uczestników konkursu, dyplomy dla szkół oraz dla zainteresowanych 

potwierdzenia przejścia trasy na odznaki: OTP, Turysta Przyrodnik, Warszawska 

Odznaka Krajoznawcza i Warszawskie Ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:  

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

wędrówki pieszej, długopis oraz dobry humor, 

- przestrzeganie Karty Turysty oraz zasad ochrony przyrody, 

- każda grupa winna posiadać podręczną apteczkę. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

- Ubezpieczeniem są objęci członkowie PTTK (z aktualnie opłaconą składką), 

pozostałym uczestnikom go nie zapewniamy. 

- Za bezpieczeństwo młodzieży odpowiadają opiekunowie grup.  
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