Prezentację wykonała
Agata Łobos, kl. VIII c
ze Szkoły Podstawowej

nr 2 w Rzeszowie

Jest to stowarzyszenie powstałe
z połączenia w 1950 Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego, grupujące
turystów i krajoznawców. Towarzystwo
stawia sobie za zadanie upowszechnianie
na terenie Polski turystyki
kwalifikowanej i krajoznawstwa.
Dostępne dla osób od 1-100 lat, czyli dla
każdego coś dobrego! 

Siedziba Zarządu Głównego PTTK mieści
się w pałacu Małachowskich przy ulicy
Senatorskiej 11 w Warszawie.

Towarzystwo powstało sześćdziesiąt lat temu z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego (1906 r.), stając się ich prawnym następcą, spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku.
Pomysł połączenia PTT i PTK nie był nowy, gdyż między oboma Towarzystwami istniały od dawna przyjacielskie relacje. Na jego
ostateczną realizację wpłynęły przemiany w powojennej Polsce. W nowych warunkach potrzebna jest jedna silna organizacja
turystyczna, obejmująca swoim zasięgiem cały kraj.

Dla stworzenia modelu przyszłego Towarzystwa w roku 1948 została powołana Komisja Porozumiewawcza, a finalnym efektem jej
działania było opracowanie "Podstaw ideologicznych oraz zasad przyszłego statutu".
Ostatnie Zjazdy Delegatów obu Towarzystw odbyły się w Warszawie, 16 grudnia 1950 r. W dniu następnym, tj. 17 grudnia 1950 r.,
na wspólnym Zjeździe PTT i PTK zostało dokonane połączenie obu Towarzystw, pod nową nazwą: "Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze."
Lata następujące po połączeniu PTT i PTK, aż po dzień dzisiejszy, w pełni potwierdziły słuszność ówczesnej decyzji. PTTK
utrzymało silną pozycję obu poprzedników, stając się jednocześnie głównym "motorem" rozwoju turystyki w Polsce oraz znaczącym
środowiskiem intelektualnym i opiniotwórczym.

Przez kilkadziesiąt lat wiele się w turystyce polskiej
zmieniło – inne są warunki i możliwości, inne
potrzeby, wreszcie inny sprzęt i baza. Niezmienne
jednak pozostały idee łączące członków organizacji
– chęć poznawania kraju i świata, radość
z aktywności fizycznej i kontaktu z przyrodą,
wreszcie potrzeba wspólnego działania.
Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i
upowszechnia krajoznawstwo i turystykę
we wszystkich jej formach, od turystyki
pieszej górskiej i nizinnej począwszy,
poprzez kolarską, kajakową, żeglarską,
konną i narciarską, aż po motorową.

 Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki, którego
treścią jest poznawanie Ojczyzny, ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków.
 Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i poza
jego granicami. Pomaga w wędrowaniu indywidualnym.
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków.
Działają oni w ponad 2,2 tysiącach kół i klubów.

 Koła i kluby tworzą terenowe jednostki - Oddziały PTTK. Obecnie w Polsce działa 300
oddziałów PTTK.
 Bardzo ważnym dorobkiem Towarzystwa są szlaki turystyczne, ich znakowanie i
konserwacja. Przez najatrakcyjniejsze tereny w Polsce przebiega prawie 76 tys.
kilometrów wyznakowanych przez PTTK szlaków różnego typu: pieszych nizinnych,
górskich, rowerowych, narciarskich, konnych, wodnych i innych.
 Przez Polskę wiodą dalekobieżne (transeuropejskie) szlaki piesze i rowerowe, nad
którymi opiekę merytoryczną i prawną sprawuje PTTK.

PTTK jest głównym inicjatorem i
twórcą bazy turystyki aktywnej w
Polsce. Baza Towarzystwa jest
dostępna dla wszystkich i obejmuje
wiele obiektów turystycznych: hoteli,
domów wycieczkowych, schronisk
górskich, ośrodków kempingowych,
pól namiotowych i innych obiektów
hotelarskich, gdzie na turystów
czeka tysiące miejsc noclegowych o
zróżnicowanym standardzie oraz
liczne placówki gastronomiczne.
Obiekty PTTK są zlokalizowane na
terenach atrakcyjnych dla turystów,
a więc w górach, w pasie pojezierzy,
na wybrzeżu oraz w miastach
będących turystycznymi centrami,
jak Toruń, Warszawa czy Kraków.

PTTK jest również wydawcą literatury turystycznej:

przewodników,
Czasopism,
monografii krajoznawczych,
wydawnictw służących szkoleniu kadry turystycznej.

PTTK ma pod swoją opieką :
 16 Regionalnych Muzeów - są ośrodkami tradycji ruchu
turystyczno-krajoznawczego w Polsce
 25 Regionalnych Pracowni Krajoznawczych - pomagają
w zachowaniu, promocji i rozwoju kultury regionalnej
 Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej PTTK - prowadzą
działalność edukacyjną i propagują kulturę na szlaku


Centrum Turystyki Wodnej PTTK - służy poradą
wszystkim żeglarzom i kajakarzom

 Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi - zajmuje się
promowaniem fotografii krajoznawczej
 Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia w Warszawie dysponuje 64 tys. woluminów z zakresu turystyki i
krajoznawstwa


Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP
PTTK - kształci kadry dla potrzeb turystyki podwodnej.

Towarzystwo swoją działalność programową realizuje dzięki, głównie społecznej, kadrze
programowej. Stanowią ją:
przodownicy i instruktorzy turystyki z poszczególnych dziedzin turystyki,
opiekunowie przyrody i społeczni opiekunowie zabytków,
organizatorzy turystyki i znakarze szlaków,
opiekunowie SKKT
przewodnicy turystyczni
Razem organizacja liczy ponad 15 tys. osób na ponad 30 tys.
uprawnień kadry programowej.
WARTO PODKREŚLIĆ:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, jest otwarte
dla wszystkich, dlatego też, od wielu lat stara się pomagać
osobom niepełnosprawnym i starszym w realizacji
krajoznawczych i turystycznych marzeń, oferując im szanse
kontaktu z przyrodą, zapraszając na krajoznawcze ścieżki i
turystyczne szlaki.

PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach
Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny – turystykę
aktywną. PTTK stworzyło oryginalny model turystyki aktywnej.

Można uprawiać właściwie wszystkie formy turystyki – pieszą nizinną i górską,
kolarską, kajakową, żeglarską, konną, motorową narciarska oraz podwodną.
Każda z tych dyscyplin ma w strukturze
Towarzystwa własną sieć Komisji
Społecznych i Klubów, wykwalifikowaną
kadrę i oryginalny system odznak. W
ramach ich działalności organizowane są
tysiące rajdów, zlotów, spływów i innych
imprez turystyczno-krajoznawczych, w
których bierze udział w ciągu roku prawie
milion osób, a ponad połowę wędrowców
stanowi właśnie młodzież.

• Konkursy krasomówcze rozbudzają wśród
dzieci i młodzieży zamiłowanie do języka
ojczystego np. "Pięknie Ojczyznę
opowiedzieć".

Odznaki PTTK dzielą się na dwa typy:

• turystyki kwalifikowanej (zdobywanie mobilizuje do doskonalenia umiejętności
np. posługiwania się mapą, kompasem, żeglugi, jazdy na rowerze, pływania itp.)
• krajoznawcze (zachęcają do bliższego zapoznania się z obiektami krajoznawczymi
napotykanymi na trasach wędrówek)

Najstarszą odznaką turystyczną, istniejącą w
Polskim Towarzystwie Tatrzańskim (PTT) od
1935
r.,
jest
GÓRSKA
ODZNAKA
TURYSTYCZNA (GOT). Stale cieszy się
ogromną popularnością. Na jej podstawie
opracowano zasady zdobywania odznak w
innych
dyscyplinach
turystyki
kwalifikowanej. Odznaka ma osiem stopni:
popularny, brązowy, srebrny, złoty, duży
brązowy, duży srebrny i duży złoty oraz „Za
wytrwałość”.

Niemal równocześnie z powstaniem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, bo w 1951 r.,
ustanowiono Górską i Nizinną Odznakę Narciarską. Obecnie istnieje sześd rodzajów odznak dla turystównarciarzy.
DZIECIĘCA ODZNAKA NARCIARSKA PTTK (DON) popularyzuje narciarstwo i turystykę narciarską wśród
najmłodszych, w wieku 5-10 lat. Odznaka zdobyta po raz pierwszy ozdobiona jest jedną „śnieżynką”,
odznaka zdobyta po raz drugi ozdobiona jest dwiema „śnieżynkami”, a po raz trzeci trzema „śnieżynkami”.
NARCIARSKA ODZNAKA MŁODZIEŻOWA PTTK (NOM) jest odznaką jednostopniową, przeznaczoną dla dzieci i
młodzieży w wieku 10-19 lat. NOM zdobywa się przez udział w dwóch wycieczkach narciarskich w dowolnym
terenie. Długośd i czas trwania wycieczek dostosowana jest do wieku uczestników.
GÓRSKA ODZNAKA NARCIARSKA (GON) zdobywana jest podczas wycieczek, rajdów narciarskich w
polskich górach, a także w pasmach górskich Sudetów i Karpat, położonych na obszarach Niemiec, Czech,
Słowacji i Ukrainy. Odznaka ma sześd stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty oraz duży srebrny i duży
złoty.
NIZINNA ODZNAKA NARCIARSKA (NON) popularna i mała są zdobywane podczas szeregu wycieczek
narciarskich. Ich wymagana ilośd i suma kilometrów są określone w Regulaminie.

ODZNAKA TURYSTYKI PIESZEJ (OTP) Odznaka jest
ustanowiona w sześciu kategoriach: „Siedmiomilowe
Buty” w stopniach: srebrnym i złotym; popularna
OTP; mała OTP; duża OTP

ODZNAKĘ „ZA WYTRWAŁOŚD
W TURYSTYCE PIESZEJ”, która
może byd zdobywana
trzykrotnie

ODZNAKA „OTP DLA NAJWYTRWALSZYCH –
WETERAN PIESZYCH SZLAKÓW”, która jest
kontynuacją systemu odznak pieszych PTTK. Odznakę
mogą zdobywad turyści, którzy zdobyli najwyższy III
stopieo (złoty) OTP „Dla Najwytrwalszych”.

KOLARSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ
(KOT) można zdobywad od 7. roku
życia na wycieczkach rowerowych.
Odznaka ma siedem różnych stopni w
kat. brąz, srebro, złoto i „Za
wytrwałośd”.

TURYSTYCZNĄ ODZNAKĘ KAJAKOWĄ (TOK) można
zdobywad po ukooczeniu 10. roku życia. Odznaka ma
osiem stopni: stopni w kat. brąz, srebro, złoto i „Za
wytrwałośd”. W wyższych stopniach oznak
obowiązuje przepłynięcie rzek górskich.

GÓRSKA ODZNAKA KAJAKOWA (GOK).
Zdobywana jest za pływanie kajakiem
lub kanadyjką po rzekach trudnych i
uciążliwych.

ŻEGLARSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA (ŻOT) zachęca młodych żeglarzy do uprawiania turystyki żeglarskiej,
połączonej z poznawaniem kraju ojczystego, jego atrakcji turystycznych, piękna i kultury, jego dróg
wodnych, wybrzeża i portów, jak również krajów sąsiednich i ich portów.

PTTK jest organizatorem
ważnej kampanii
społecznej
"ABC bezpiecznego
wędrowania".
Jej elementem jest
akcja
"Zanim wyruszysz na
szlak".
Przed wyruszeniem na
szlak warto się dobrze
przygotować do
wyprawy i poznać
zasady savoire vivre.

obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną
zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawiony praw publicznych;

niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający
ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego
przedstawicieli ustawowych.
Każdy z członków Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego po opłaceniu składki
członkowskiej otrzymuje Legitymację PTTK, będącą
jednocześnie Kartą Rabatową PTTK.
Dzięki Karcie członkowie PTTK mogą korzystać z
rabatów handlowych na usługi noclegowe w
wybranych obiektach PTTK (do 20 %) i innych.

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Turystyczno-Krajoznawcze
• https://70lat.pttk.pl/ www. pttk.pl; www.pttk.rzeszow.pl;
• http://pttk.pl/publikacje/badz_turysta/abc_bezpiecznego_wedrowania.pdf
• „Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty” wyd. 2011r.,
• http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/odznaki
• https://abc-survival.pl/czytanie-mapy/
• http://pttk.pl/pttk/odznaki/
• http://pttk.pl/zycie/
• http://pttk.pl/pttk/pttk.php
• http://pttk.pl/index2.php
• http://khit.pttk.pl/

• Fotografie z archiwum szkolnego SP 2 Rzeszów

