
 

      
 

 

Oddział PTTK Ochota w Warszawie 

zaprasza na XXXV RAJD „BLISKIE SERCU” 

Poznajemy postaci z ochockiej alei sław 

8 czerwca 2019  (sobota) 

 

Rajd „BLISKIE SERCU” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Impreza jest 

spotkaniem osób fizycznych, nie ma charakteru komercyjnego. Funkcję kierownika rajdu pełni pani 

Maria Pilich.     

 

MIEJSCE: Warszawa Ochota 

CELE RAJDU: Poznanie postaci upamiętnionych specjalnymi płytami znajdującymi się 

przed wejściem do Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota. Są to: Konstanty Julian Ordon, Maria 

Skłodowska-Curie, Sokrates Starynkiewicz oraz William Lindley i William Heerlein Lindley. 

Ustalenie, w jaki sposób ich działalność zapisała się w dziejach Ochoty, odwiedzenie miejsc na 

terenie dzielnicy związanych z tymi osobami. Pozostałe cele rajdu to: upowszechnianie form 

aktywnego wypoczynku i popularyzacja krajoznawstwa. 

START:  

Spotkanie grup rajdowych nastąpi przed Urzędem Dzielnicy Warszawa Ochota (ul. Grójecka 

17) o godzinie 9.15-9.30. Tu należy dokonać wpłat i oddać organizatorom wcześniej przygotowane 

listy uczestników (patrz: Warunki uczestnictwa). Wspólnie obejrzymy tablice ochockiej alei sław i 

wysłuchamy informacji o osobach, którym są poświęcone. 

PRZEBIEG RAJDU : 

Część I.  

Drużyny otrzymają do wykonania zadania rajdowe. Trzeba będzie odwiedzić dwa miejsca: 

Redutę Ordona oraz ulicę Marii Skłodowskiej-Curie i odpowiedzieć na pytania związane ze 

znajdującymi się tam obiektami. Podczas realizowania zadań konieczne będzie korzystanie ze 

środków komunikacji, opiekunowie proszeni są o dopilnowanie, by młodzież posiadała bilety lub 

dokumenty uprawniające do bezpłatnych przejazdów. 

Część II.  

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

wejściu na teren Stacji Filtrów w Warszawie (ul. Koszykowa 81). Tu należy oddać organizatorom 

wypełnioną kartę zadań.  

Następnie w grupach kolejno będziemy na krótko wchodzić na teren zakładu, aby obejrzeć 

dwa obiekty związane z Sokratesem Starynkiewiczem. Łączna ilość osób, które mogą tam wejść, jest 

ograniczona. W przypadku, gdy liczba uczestników rajdu ją przekroczy, wspomniane obiekty obejrzy 

przede wszystkim młodzież ze szkół systematycznie współpracujących z Oddziałem PTTK Ochota. 

Osoby, które nie będą posiadały dokumentu ze zdjęciem, poczekają przed bramą (patrz: Warunki 

uczestnictwa).  

Potem wspólnie przejdziemy do pl. S. Starynkiewicza, ul. W. H. Lindleya i skweru Alfonsa 

Grotowskiego. 

 



ZAKOŃCZENIE: 

Zostanie podsumowane wykonanie zadań rajdowych. Odbędzie się także konkurs 

krajoznawczy. Pytania będą dotyczyły postaci z ochockiej alei sław i obiektów, które uczestnicy 

zobaczą podczas pokonywania tras rajdowych.  

Rozwiązanie rajdu planowane jest około godziny 14.30. 

 

ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Zgłoszenia z podaniem nazwy placówki i ilości uczestników przyjmujemy do 6.06.2019 pocztą 

elektroniczną: poczta@ochota.pttk.pl, telefonicznie 781 984 281 (można wysłać wiadomość sms). 

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

organizacyjnych. W ramach wpłaty zapewniamy: upominki, nagrody dla uczestników konkursu, 

materiały rajdowe dla grup (mapkę i zestaw zadań), dyplomy dla szkół oraz dla zainteresowanych 

potwierdzenia przejścia trasy na odznakę WOK.  

 

UWAGA! BARDZO WAŻNE! 

Ze względu na planowane krótkie wejście do Stacji Filtrów w Warszawie OPIEKUNOWIE 

ZOBOWIĄZANI SĄ – zgodnie z wymaganiami w tym zakładzie - do przygotowania list wszystkich 

uczestników wycieczki zawierających: imię, nazwisko oraz nr dowodu osobistego lub legitymacji 

szkolnej. UCZESTNICY MAJĄ MIEĆ ZE SOBĄ DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM. 

Listy należy oddać na miejscu startu rajdu (organizatorzy muszą mieć czas na sporządzenie listy 

zbiorczej z podziałem na wchodzące grupy). 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:  

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

długopis oraz dobry humor, 

- 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.  

 

 

DO ZOBACZENIA! 

 

 

 

 


