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Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w tym roku obchodzi
jubileusz 70-lecia. Dokładny dzień urodzin to 17 grudnia 1950 r.
Nie byłoby Jubilata, gdyby nie dwie bardzo ważne organizacje,
„rodzice” PTTK:

Towarzystwo Tatrzańskie założone w
Zakopanem w 1874 r., przemianowane
w roku 1920 na Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie), skupiające miłośników
Tatr i turystyki górskiej

Znak PTT

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
założone w Warszawie w 1906 r., z
inicjatywy Aleksandra Janowskiego,
głównego propagatora idei polskiego
krajoznawstwa

Odznaka PTK
Legitymacja członkowska PTT

Zdjęcia: domena publiczna: wikipedia.pl, pttk.jaw.pl

Oba Towarzystwa propagowały sport i turystykę wśród ludności polskiej, mimo
niesprzyjających okoliczności – Polska w tym czasie była pod zaborami.
Od roku 1932 z rozwagą i niespiesznie prowadzone były rozmowy dwustronne
dotyczące fuzji PTT z PTK.
Niestety wybuch II Wojny Światowej odłożył w czasie rozmowy. Powrócono do nich
dopiero w 1945 r.
W wyniku porozumienia między PTT i PTK dnia 17 grudnia 1950 r powołano do
życia nową organizację – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Uzgodniono też nowe logo i
znak PTTK.

Jaki jest cel działalności PTTK?

Krzewi turystykę i
krajoznawstwo oraz
aktywne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży,
szczególnie w postaci
wędrownictwa
indywidualnego i
grupowego, organizacji
rajdów, złazów, zlotów,
spływów, rejsów oraz
kolonii i obozów,

Podtrzymuje tradycje
narodowe, pielęgnuje
polskość oraz rozwój
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

Upowszechnia wiedzę i umiejętności na
rzecz obronności państwa, szczególnie
poprzez opiekę nad miejscami pamięci
narodowej i organizację imprez
turystycznych związanych z
poznawaniem historii oręża polskiego, a
także popierania wszelkich form
wypoczynku służącego rozwojowi
sprawności i kultury fizycznej

PTTK
Wspiera ekologię i ochronę
zwierząt oraz dziedzictwa
przyrodniczego; troszczy
się o racjonalne
wykorzystywanie zasobów
przyrody
Wspiera edukację i wychowanie dzieci i
młodzieży, szczególnie poprzez
kształtowanie postaw społecznych,
upowszechniania wiedzy o przeszłości,
współczesności i perspektywach rozwoju
Polski, szerzenia kultury turystyki i
zapoznania z poznawczymi,
wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami
wędrownictwa

Jakie są ramy działalności PTTK?

Turystyka
żeglarska

Turystyka
piesza

Różne rodzaje
turystyki

Turystyka
motorowa

Turystyka
narciarska

Turystyka
kolarska

Turystyka
jeździecka

Wszystkie te dziedziny turystyki noszą wspólną nazwę:
turystyka kwalifikowana
Zdjęcia: domena publiczna: carpatica.pl, eterenie.pl, meteor-turystyka.pl, bieszczady wysokie.com, e-hotyzont.com, turystyka.wp.pl

Jaka jest idea turystyki kwalifikowanej?
Przede wszystkim chodzi o to, aby
uprawiać turystykę w sposób
świadomy, z odpowiednim
przygotowaniem czyli aby być turystąekspertem w danej dziedzinie.

Inaczej: aby starać się
zdobywać jak najwyższe
formy kwalifikacji w danej
dziedzinie turystyki

Co jest ważnego w turystyce kwalifikowanej?

Wiedza i chęć jej
zdobywania
Powinna ona dotyczyć
przede wszystkim
wiadomości
krajoznawczych,
organizowania
zwiedzania, a także
odpowiedniego doboru
tempa marszu (w
zależności od warunków
atmosferycznych).

Dbanie o
sprawność i
wydolność fizyczną

Posiadanie zdolności
posługiwania się
sprzętem
specjalistycznym
Oznacza to również
umiejętność doboru
odpowiedniego sprzętu
specjalistycznego do
określonej wyprawy
turystycznej

Rywalizacja
Współzawodnictwo w tym
przypadku nie ma na celu
wyłonienie zwycięzcy,
natomiast jest stworzone
jedynie w celach
widowiskowych i
motywacyjnych

Aby nagrodzić wytrwałych turystów a jednocześnie podkreślić aspekt współzawodnictwa w turystyce
kwalifikowanej, PTTK wprowadziło odznaki. Są udokumentowaniem zdobytych umiejętności, wiedzy i
przeżyć podczas wycieczek pieszych (OTP), górskich (GOT), kajakowych (TOK), żeglarskich (ŻOT),
jeździeckich (JOTG), narciarskich (GON, NON), motorowych (MOT), na orientację (OInO) oraz
podwodnych (OT Podwodnej).

Najstarszą odznaką turystyczną, istniejącą w Polskim
Towarzystwie Tatrzańskim (PTT) od 1935 r., jest Górska
Odznaka Turystyczna (GOT). Stanowiła wzór, na podstawie
którego opracowano zasady zdobywania odznak w innych
dyscyplinach turystyki kwalifikowanej. Obecnie można ją
zdobywać, począwszy od 10. roku życia, na górskich szlakach
znakowanych, według ustalonych zasad podanych w
Regulaminie GOT, w okresie od 15 marca do 15 grudnia.

Górska Odznaka Turystyczna z 1935 r wg
projektu Stefana Osieckiego

Obecnie w PTTK system odznak zawiera ponad 300 regulaminów odznak możliwych do zdobywania w
trakcie różnego rodzaju aktywności.
Zdjęcia: domena publiczna: cotg.pttk.pl, pttk.jaw.pl

Klasyfikacja
odznak

Odznaki z zakresu
turystyki kwalifikowanej

Odznaki z zakresu
turystyki krajoznawczej

zdobywanie mobilizuje do doskonalenia
umiejętności np. posługiwania się mapą,
kompasem, żeglugi, jazdy na rowerze,
pływania itp.)

zachęcają do bliższego zapoznania się z
obiektami krajoznawczymi napotykanymi
na trasach wędrówek

Odznaki mogą także zawierać szczególne wymagania np.:
- względem zasięgu zdobywania: ogólnopolskie, regionalne, lokalne
- dotyczące czasu zdobywania: okolicznościowe, stałe

Jak można zdobyć odznaki turystyki kwalifikowanej?
Zasady ogólne są podobne dla wszystkich typów odznak. Za odbyte wycieczki przyznawane są punkty, których liczba mniejsza lub większa - pozwala zdobyć określony stopień odznaki. W przypadku stopnia popularnego dla GOT i OTP
wystarczą cztery wycieczki jednodniowe lub jedna wielodniowa. Dla większości z nich określono wiek, od którego
można zdobywać odznaki np. 8 lat w przypadku OTP i GOT, a przy ŻOT - 12 lat , MOT i OT Podwodnej - 16 lat.

Najpopularniejsze odznaki turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży
Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK, ustanowiona
by na szlaki zaprosić najmłodszych turystów. DOT
PTTK jest znakomitym sposobem, by razem z
rodzicami lub opiekunami, przeżywać pierwsze
przygody.
Młodym turystom, którzy chcą zdobywać Dziecięcą Odznakę
Turystyczną, pomocna może być specjalna książeczka. Można w niej
rysować, wklejać zdjęcia, bilety wstępu z odbytych wycieczek.

Rodzinna odznaka turystyczna
‚Mama, Tata, Rower i Ja” – dla
wszystkich tych rodzin, które jeżdżą
turystycznie rowerami.

Odznaka Turystyki Pieszej
„Siedmiomilowe Buty” – ustanowiona ze
względu na duże zainteresowanie szkół
do działalności turystycznej i zdobywania
odznak.

Dziecięca Odznaka Kajakowa „Kiełbik”
– dla tych młodych turystów, którzy chcą
przeżyć przygodę na rzece lub jeziorze

Dziecięca Odznaka Narciarska –
zachęcająca dzieci 5-10 letnie do
uprawiania narciarstwa i turystyki
narciarskiej.
Familijna odznaka „Turystyczna
Rodzinka” – dla zachęcenia rodzin
do wspólnej turystyki

Odznaka Turystyczna Disney i
PTTK – „Miki i Donald: na rowerze
dookoła świata” – dla dzieci
biorących udział w rodzinnych
wycieczkach rowerowych

Na szlaku
Wybierając się w trasę turystyczną należy wcześniej odpowiednio się
przygotować.
1. Odpowiednio zaplanować trasę, jaką chcemy przebyć. Podczas planowania
należy uwzględnić możliwości fizyczne wszystkich uczestników wyprawy.
Dobrze jest zebrać jak najwięcej informacji o trasie i zaplanować
miejsca postoju.
2. Sprawdzić dokładnie komunikaty meteorologiczne – jeżeli pogoda jest
niepewna, lepiej zrezygnować z niektórych aktywności. Dobrze jest
sprawdzać informacje o pogodzie w trakcie wycieczki.
3. Zadbać o odpowiednie ubranie i spakować plecak. Nie powinno w nim
zabraknąć mapy, dokumentów identyfikacyjnych, naładowanego telefonu,
przeciwdeszczowych ubrań, prowiantu, latarki, apteczki, taśmy, sznurka
oraz scyzoryka.

Górski savoir-vivre, czyli o czym musimy pamiętać w górach?
1. Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych i tylko podczas dnia
2. Nie hałasuj, by nie niepokoić zwierząt, które mogą znajdować się w sąsiedztwie
szlaku
3. Wszelkie śmieci weź ze sobą i wyrzuć na dole do kosza na śmieci. Każdy odpadek
może zaciekawić swoim zapachem zwierzęta, które po zjedzeniu go, mogą
zachorować, a nawet umrzeć. Pamiętaj też, że część odpadów (np. plastikowe
butelki), rozkłada się setki lat i szkodzi środowisku.

4. Jeśli spotkasz na drodze dzikie zwierzę, nie płosz go, nie rób zdjęć z bliska.
Spokojnie je omiń lub oddal się.
5. Nie dokarmiaj napotkanych zwierząt ani nie zostawiaj nigdzie jedzenia.
6. Jeśli chcesz zbierać na szlaku np. jagody czy jeżyny, możesz to robić w sposób,
który nie zniszczy roślin. Nie wolno zbierać owoców ani grzybów na terenie parków
narodowych.
7. Nie niszcz elementów infrastruktury szlaku, zwłaszcza drogowskazów i tablic
informacyjnych.
8. Nie zażywaj kąpieli w rzekach i stawach na terenie parków narodowych oraz
wszędzie, gdzie jest to zakazane.

Wykorzystane materiały pochodzą z następujących stron internetowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://70lat.pttk.pl/
http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/odznaki
http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/o_odznakach/otk.html
http://www.cotg.pttk.pl/got/index.php
https://zakopane.naszemiasto.pl/jak-zachowac-sie-w-gorach-tego-nie-wolno-robic-naszlaku/ar/c16-4688610
https://outhorn.com/rodzinne-wyprawy-w-gory---najwazniejsze-zasady-zachowania-naszlaku,1,64
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Krajoznawcze
http://www.pttk.jaw.pl/site/index.php/historia-70071
https://podroze.onet.pl/ciekawe/historia-polskiego-towarzystwa-turystyczno-krajoznawczegopttk/w3r66xz
https://www.dzieciakiwplecaki.pl/artykul/1084/gorskie-wedrowki---zasady-bezpieczenstwa

