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ŁATWO JEST MÓWIĆ
O POLSCE
TRUDNIEJ DLA NIEJ
PRACOWAĆ
JESZCZE TRUDNIEJ UMRZEĆ
A NAJTRUDNIEJ CIERPIEĆ
/słowa nieznanego więźnia hitlerowskiej katowni
w Alei Szucha w Warszawie/

Zlot dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Sporu i Turystyki

Za wolność naszą i waszą
Rok 1830 pachniał wolnością. We Francji obalono niechcianego monarchę, Belgowie uzyskali
niepodległość. O tych wszystkich wydarzeniach rozmawiano w warszawskiej kawiarni Honoratka. Ale nie tylko
rozmawiano – również marzono, bo skoro im się udało, to czemu nie nam?
Próbą realizacji tych marzeń były wydarzenia z 29 listopada 1830 roku. O zmierzchu grupa młodych
ludzi zaatakowała Belweder, siedzibę znienawidzonego księcia Konstantego – tak wybuchło powstanie
listopadowe.
Noc pełna była wrażeń. Mimo zdobycia Belwederu podchorążym nie udało się złapać księcia
Konstantego i musieli wycofać się na most Sobieskiego. Do walki nie udało się też nakłonić bogatych
mieszkańców Warszawy zamieszkałych w okolicy Nowego Światu. Młodzi ludzie poczuli się osamotnieni w
swojej walce. Później okazało się jednak, że to nieprawda. Warszawscy rzemieślnicy dzielnie stanęli na
wysokości zadania i razem

z Czwartakami, czyli 4. Pułkiem Piechoty Liniowej, który

dołączył do walczących, zdobyli zapasy broni z Arsenału.
Świt 30 listopada przywitał zwycięstwo powstańców. Książę Konstanty wraz z wojskami wycofał się do
Wierzbna i tam czekał na rozwój wypadków.
21 stycznia 1831 roku sejm zdetronizował cara Mikołaja I, co spotkało się z natychmiastową
odpowiedzią i już na początku lutego wojska rosyjskie pod dowództwem gen Dybicza wkroczyły na ziemie
Królestwa Polskiego. Początkowo zwyciężali Polacy. Dzięki zwycięstwu taktycznemu pod Olszynką Grochowską
udało się odeprzeć wroga spod Warszawy. Mimo że bitwa była nierozstrzygnięta, to pamięć o niej trwa do
dzisiejszych czasów.
Po upadku powstania i zaostrzeniu represji ludność Warszawy, aby dać wyraz swojemu patriotyzmowi,
nosiła krzyżyki wystrugane z grochowskich olszyn.
Ostatnim świadkiem zwycięstwa armii powstańczej były Iganie. 10 kwietnia 1831 roku na polach pod
Siedlcami, nad brzegiem rzeki Muchawki, spotkały się wojska polskie dowodzone przez gen. Ignacego
Prądzyńskiego z wojskami gen. Grigorija Rosena. Bitwa była zażarta, a o zwycięstwie Polaków zadecydowało
zdobycie przeprawy mostowej. W ten sposób pozbawiono części żołnierzy rosyjskich możliwości odwrotu i
dzięki temu wzięto w niewolę prawie 3000 osób.
Niestety już we wrześniu wojska cara pod dowództwem gen. Paszkiewicza wróciły pod Warszawę. Atak
tym razem zaczął się od strony Woli. To właśnie wtedy swoim bohaterstwem wsławili się obrońcy redut pod
wodzą Sowińskiego i Ordona. Mimo wielkich poświęceń nie udało się obronić przed ofensywą rosyjską i stolica
padła. Powstanie dogorywało.
Sejm powstańczy przeniósł się do Zakroczymia i tam 18 września 1831 ustanowił Gwiazdę Wytrwałości.
Odznaczenie dla tych, którzy usque ad finem. Niestety nie zdążył go już nikomu nadać, gdyż w październiku

padły ostatnie twierdze, Modlin i Zamość co zakończyło powstanie.
Gwiazda Zakroczymska nie została jednak zapomniana i po stu pięćdziesięciu latach został nią
odznaczony 4. Pułk Piechoty Liniowej za bitwę pod Olszynką Grochowską.
Tegoroczny Zlot poświęcony będzie właśnie tym wydarzeniom. Rozpoczniemy go w Iganiach, aby uczcić
180. rocznicę stoczonej tam bitwy. Nie zabraknie trasy z Zakroczymia i oczywiście tras po Warszawie, bo to ona
odegrała znaczące miejsce w wydarzeniach lat 1830-1831.
Do zobaczenia na „zlotowych” trasach
Organizatorzy

Cele Zlotu
1. uczczenie 180 rocznicy wygranej bitwy pod Iganiami z dnia 10 kwietnia 1831 roku;
2. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży;
3. nauka szacunku dla dokonań przodków;
4. uczczenie pamięci poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej w tym szczególnie ofiar
pochowanych na Cmentarzu w Palmirach;
5. popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Polski;
6. krzewienie wśród młodzieży idei aktywnego wypoczynku;
7. pobudzanie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego ze szczególnym uwzględnieniem regionu Mazowsza;
8. zainteresowanie młodzieży historią Polski;
9. zachęcenie młodzieży do dbania o miejsca pamięci narodowej;
10. pobudzenie zainteresowań krajoznawczych;
11. podkreślenie znaczenia edukacji ekologicznej;
12. popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej;
13. aktywizacja osób niepełnosprawnych;
14. uświadamianie wagi ochrony przyrody;
15. promowanie turystyki rodzinnej;
16. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;

REGULAMIN
51. CENTRALNEGO ZLOTU MŁODZIEŻY
„PALMIRY 2011”
I

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Zlocie mogą uczestniczyć drużyny z oddziałów i kół PTTK oraz ze szkół, uczelni, jednostek

wojskowych, organizacji młodzieżowych i społecznych, a także turyści indywidualni.
2. Młodzież niepełnoletnia może uczestniczyć w Zlocie tylko pod opieką osób dorosłych.
Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, postawę, przygotowanie (odpowiedni
ekwipunek) i zachowanie swojej grupy.
3. Zgłoszenia drużyn (składających się z 10-15 osób plus opiekun) należy nadsyłać wypełniając
kartę zgłoszenia według załączonego wzoru, do dnia 30 września 2011 (liczba miejsc ograniczona) do
Komitetu Organizacyjnego 51. Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry”, na adres:
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
z dopiskiem PALMIRY
pocztą elektroniczną:
poczta@palmiry.pttk.pl
lub na stronie:
http://palmiry.pttk.pl/
4. Drużyny liczące mniej niż 10 osób w ramach świadczeń nie otrzymują proporczyka.
5. Drużyny składające się z osób niepełnosprawnych uczestniczą w Zlocie nieodpłatnie na
odrębnych zasadach, ustalonych z Komitetem Organizacyjnym.
6. Opłata na rzecz organizacji Zlotu w wysokości:
Członkowie PTTK
40,00 zł od uczestnika trasy czterodniowej
35,00 zł od uczestnika trasy trzydniowej
30,00 zł od uczestnika trasy dwudniowej
20,00 zł od uczestnika trasy jednodniowej

Pozostali
45,00 zł od uczestnika trasy czterodniowej
40,00 zł od uczestnika trasy trzydniowej
35,00 zł od uczestnika trasy dwudniowej
25,00 zł od uczestników trasy jednodniowej

należy wpłacać przelewem na konto:
Zarząd Główny PTTK Bank Millennium S.A.

25 1160 2202 0000 0000 6084 8454
w tytule przelewu należy wpisać:
PALMIRY 2011, nazwę drużyny, numer trasy na którą drużyna została zakwalifikowana, numer
startowy wpisany na potwierdzeniu zgłoszenia
Rabat od opłaty naliczany jest na podstawie wpisanego w karcie zgłoszenia numeru legitymacji PTTK.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji ważności legitymacji na mecie rajdu.
Opiekun grupy otrzymuje świadczenia nieodpłatnie
7. Uczestnicy powinni przebyć trasę zgodnie z terminami podanymi w regulaminie i przybyć w
dniu 15 października 2011 roku na metę obok wsi Pociecha.
Meta będzie czynna w godzinach 14:00 – 16:00
II

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Ekwipunek uczestników powinien odpowiadać jednodniowej lub kilkudniowej wycieczce

o wybranym przez uczestnika profilu (pieszym, kolarskim).
2. Każda drużyna zobowiązana jest posiadać podręczną apteczkę.
3. Wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
4. Wskazane jest przyniesienie ze sobą zniczy, które zapłoną na cmentarzu w Palmirach oraz
w miejscach pamięci narodowej na trasach Zlotu.
5. Przejazdy na trasach odbywają się na koszt własny uczestników.
6. Noclegi zabezpieczone są w szkołach, w warunkach turystycznych. Uczestnicy powinni posiadać
własny sprzęt biwakowy, śpiwory, materace, itp. Uczestnicy powinni również posiadać obuwie na
zmianę.
7. Za szkody wyrządzone na trasach i w miejscu noclegu odpowiedzialność ponoszą uczestnicy.
8. Uczestnicy zobowiązani są do godnego zachowania, przestrzegania Karty Turysty i Regulaminu
Kampinoskiego Parku Narodowego.
9. Zabronione jest picie napojów alkoholowych, palenie wyrobów tytoniowych i zażywanie
środków odurzających w trakcie trwania rajdu.
III

ZGŁOSZENI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:
1. Potwierdzenie punktów zdobytych na Odznakę Turystyki Pieszej, Kolarską Odznakę

Turystyczną, Warszawską Odznakę Krajoznawczą, Odznakę „Turysta Przyrodnik” oraz Odznakę

Turystyczno-Krajoznawczą Żołnierzy Armii Krajowej Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”.
2. Pamiątkowy metalowy znaczek dla każdego uczestnika oraz proporczyk dla drużyny liczącej co
najmniej 10 osób.
3. Gorący posiłek na mecie.
4. Ubezpieczenie NNW (osoby należące do PTTK ubezpieczone są z tytułu składki członkowskiej).
5. Przejazd autobusami do Warszawy (po zakończeniu imprezy).
UWAGA WAŻNE!!!
Drużyny, które chcą skorzystać z przejazdu autobusem z Palmir do Warszawy, proszone są
o zaznaczenie tego faktu na Karcie Zgłoszenia załączonej do niniejszego Regulaminu.
IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zlot organizowany jest na zasadach współorganizacji.
2. Zlot ma charakter niekomercyjny
3. Komitet Organizacyjny Zlotu prosi:
-

wszystkie organizacje zgłaszające swoje drużyny o przybycie z pocztami sztandarowymi,

-

uczestników,

którzy przybędą z

pocztami

sztandarowymi

(możliwie

w strojach

organizacyjnych) o zgłoszenie się koło Krzyża „Jerzyków” o godzinie 16:30,
-

o zgłoszenie się delegacji z wieńcami o godz. 17:00 obok wiaty przy cmentarzu w Palmirach.

4. Organizatorzy zapewniają transport zapakowanych sztandarów z Warszawy do Palmir po
uprzednim uzgodnieniu: poczta@palmiry.pttk.pl.
5. Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność. W przypadku niestawienia się na
Zlocie opłata na rzecz organizacji Zlotu zwracana nie będzie, a uczestnik traci prawo do wszelkich
świadczeń ze strony organizatorów.
6. Uczestników prosi się o współdziałanie ze służbami porządkowymi.
7. Kierownictwo Zlotu zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Więcej informacji na stronie: http://palmiry.pttk.pl/
Zlot odbędzie się bez względu na pogodę!!!

V

PROGRAM ZLOTU

12 października (środa)
godz. 10:00 – Uroczyste rozpoczęcie Zlotu pod pomnikiem bitwy 1831r. w Iganiach Starych.
12 - 15 października (środa - sobota)
przebycie wybranej trasy.
15 października (sobota)
godz. 13:00 – 14:00 – przyjmowanie drużyn z trasy rodzinnej na mecie w rejonie wsi Pociecha
godz. 14:00 – 16:30 – przyjmowanie drużyn z pozostałych tras na mecie w rejonie wsi Pociecha
godz. 17:00 – 17:30 – zakończenie części turystycznej Zlotu pod Krzyżem „Jerzyków”
godz. 17:30 – uroczysty przemarsz uczestników Zlotu Palmirską Drogą Śmierci
godz. 18:00 – apel poległych, złożenie wieńców i kwiatów, zapalenie zniczy na cmentarzu w Palmirach.

TRASY
51. CENTRALNEGO ZLOTU MŁODZIEŻY
„PALMIRY 2011”
Trasa nr 1 – czterodniowa Iganie – Pociecha
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Zbiórka: godz. 9:00-10:00 pod pomnikiem bitwy 1831 r. w Iganiach Starych
Długość trasy: ok. 75 km
I dzień - 12.10.2011 (środa)
Iganie Stare – Nowa Dąbrówka – Cisie Zagrudzie – Chlewiska – Trzemuszka – Żeliszew Podkościelny –
Żeliszew Duży (ok. 18 km)
II dzień - 13.10.2011 (czwartek)
Żeliszew Duży – Łączka – Porzewnica – Grodziszcze Mazowieckie – Grodzisk – rez. Rudka
Sanatoryjna – Mrozy – Wola Rafałowska – Cegłów (24 km)
III dzień - 14.10.2011 (piątek)
Cegłów – rez. Jedlina – Mienia – Barcząca – Marianka – Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki (ok. 18 km)
Przejazd pociągiem do Warszawy (uczestnicy kupują bilety we własnym zakresie).
IV dzień 15.10.2011 (sobota)
„Szlak Bielański”: Warszawa-Wawrzyszew – rez. Las Bielański – Las Młociński – Wólka Węglowa –
Sieraków – Pociecha (ok. 15 km)
Trasa nr 2 – trzydniowa Mińsk Mazowiecki – Pociecha
im. 4. Pułku Piechoty Liniowej
Zbiórka: godz. 9:00-10:00 przystanek PKP Mińsk Mazowiecki
Długość trasy: ok. 57 km
I dzień – 13.10.2011 (czwartek)
Mińsk Mazowiecki – Kędzierak – Gamratka – Bykowizna – Ruda – Chrośla – Dębe Wielkie –
Aleksandrówka – Halinów – (ok. 22 km)
II dzień - 14.10.2011 (piątek)
Halinów – Długa Kościelna – Grabina – Sulejówek – Wesoła – Rembertów – rez. Olszynka Grochowska
(ok. 20 km)
Przejazd pociągiem do Warszawy (uczestnicy kupują bilety we własnym zakresie).
III dzień 15.10.2011 (sobota)
„Szlak Bielański”: Warszawa-Wawrzyszew – rez. Las Bielański – Las Młociński – Wólka Węglowa –
Sieraków – Pociecha (ok. 15 km)
Trasa nr 3 – trzydniowa Zakroczym – Pociecha
im. Sejmu Powstańczego
Zbiórka: godz. 9:00-10:00 Rynek w Zakroczymiu
Długość trasy: ok. 34 km
I dzień – 13.10.2011 (czwartek)
Zwiedzanie Zakroczymia, gra miejska

II dzień – 14.10.2011 (piątek)
Zakroczym – Kazuń Nowy – Czosnów – Kaliszki – Palmiry – Dziekanówek – Sadowa (ok. 21 km)
III dzień – 15.10.2011 (sobota)
Sadowa – Dziekanów Leśny – Uroczysko „Na Miny” – Kamień Ułanów Jazłowieckich – Łomiankowska
Droga – Sieraków – Pociecha (ok. 13 km)
Trasa nr 4 – dwudniowa Kobyłka – Pociecha
im. gen. Franciszka Żymirskiego
Zbiórka: godz. 9:00-10:00 stacja PKP Kobyłka
Długość trasy: ok. 35 km
I dzień – 14.10.2011 (piątek)
Kobyłka – Ossów – Turów – Kobylak – Zielonka – rez. Olszynka Grochowska – rez. Kawęczyn –
Warszawa-Rembertów (ok. 22 km)
Przejazd autobusami ZTM na nocleg (uczestnicy kupują bilety we własnym zakresie).
II dzień – 15.10.2011 (sobota)
Do wyboru jedna z tras jednodniowych
Trasa nr 5 – dwudniowa ROWEROWA Pogorzel – Pociecha
im. gen. Piotra Szembeka
Zbiórka: godz. 9:00-10:00 stacja PKP Pogorzel Warszawska
Długość trasy: ok. 60 km
I dzień – 14.10.2011 (piątek)
Pogorzel Warszawska – Otwock – Wiązowa – Wiśniowa Góra – Czaplowizna – Olszynka Grochowska
(ok. 30 km)
II dzień – 15.10.2011 (sobota)
Grochów - Saska Kępa - Bielany – Wólka Węglowa – Mościska – Izabelin – Hornówek – Sieraków –
Pociecha (ok. 30 km)
Trasa nr 6 – dwudniowa Warszawa – Pociecha
im. Podchorążych
Zbiórka: godz. 9:00-10:00 ul. Agrykola, róg Myśliwieckiej
Długość trasy: ok. 10 km
I dzień – 14.10.2011 (piątek)
Łazienki Królewskie – Aleje Ujazdowskie – Plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie
Przedmieście – Plac Piłsudskiego – Bielańska – Arsenał – Zakroczymska - Cytadela
II dzień – 15.10.2011 (sobota)
Do wyboru jedna z tras jednodniowych

Trasa nr 7 – półtoradniowa Warszawa – Pociecha
im. Bohaterów bitwy pod Olszynką Grochowską
Zbiórka: godz. 16:00-16:30 Olszynka Grochowska
Długość trasy: I dzień – 14.10.2011 (piątek)
Zwiedzanie pola Bitwy pod Olszynką Grochowską, spotkanie historyczne z ogniskiem
II dzień – 15.10.2011 (sobota)
Zwiedzanie reduty Ordona i reduty Sowińskiego, przejazd na Pociechę
Trasa nr 8 – półtoradniowa Warszawa – Pociecha
im. Piotra Wysokiego
Zbiórka: godz. 13:00-14:00 Wielka Oficyna w Łazienkach Królewskich (Podchorążówka)
Długość trasy: I dzień – 14.10.2011 (piątek)
Gra miejska
II dzień – 15.10.2011 (sobota)
Do wyboru jedna z tras jednodniowych

TRASY

JEDNODNIOWE

Trasa nr 9 – Dziekanów – Pociecha
Zbiórka: godz. 10:00-11:00 pętla autobusowa Dziekanów Leśny
Długość trasy : ok. 12 km
Przebieg trasy:
Dziekanów Leśny – Młyńsko – Mogilny Mostek – cmentarz Palmiry – Pociecha.
Trasa nr 10 – Laski – Pociecha
Zbiórka: godz. 11:00-12:00 Laski – przystanek ZTM (Sokołowskiego).
Długość trasy: ok. 9 km
Przebieg trasy:
Laski cmentarz wojenny 1939 – Zakład dla Niewidomych (kaplica, cmentarz w lesie) – Droga
Łączniczek – Sieraków – Pociecha.
Trasa nr 11 – Izabelin – Pociecha
Zbiórka: godz. 11:00-12:00 Izabelin – przystanek ZTM (Urząd Gminy Izabelin).
Długość trasy: ok. 8 km
Przebieg trasy:
Urząd Gminy Izabelin – szlak czarny – Dyrekcja KPN – Sieraków – szlak zielony – Pociecha.
Trasa nr 12 PRZYRODNICZA – Truskaw – Pociecha
Zbiórka: godz. 11:00-12:00 przystanek ZTM (Skibińskiego).
Długość trasy: ok. 7 km
Przebieg trasy:
Truskaw – szlak czarny – Paśniki – Karczmisko – cmentarz Palmiry – Pociecha.
Trasa nr 13 Leszno – Pociecha
Zbiórka: godz. 9:00-10:00 przystanek ZTM Leszno
Długość trasy: ok.20 km
Przebieg trasy:
Leszno – Wierszowska Droga – Wiersze – Mogiła Powstańców 1863 – Karczmisko – Pociecha
Trasa nr 14 Zaborów – Pociecha
Zbiórka: godz. 10:00-11:00 przystanek ZTM Zaborów
Długość trasy ok. 11 km
Przebieg trasy:
Zaborów – cm. wojenny 1939 – Wyględy Górne – Mogiła Powstańców 1863 – Karczmisko – Pociecha
Trasa nr 15 PRZYRODNICZA – Wólka Węglowa - Pociecha
Zbiórka: godz. 9:00-10:00 przystanek ZTM Wólka Węglowa
Długość trasy ok. 15 km
Przebieg trasy:
Wólka Węglowa – Opaleń – ścieżka przyrodnicza wokół Opalenia – Michałówka – Łużowa Góra –
Nadłuże – Na Miny – Sieraków – Pociecha

Trasa nr 16 RODZINNA – Sieraków – Pociecha
Zbiórka: godz. 9:00-10:00 przystanek ZTM Sieraków
Długość trasy ok. 5 km
Przebieg trasy:
Sieraków – zielony szlak – Pociecha
Trasa nr 17 – ROWEROWA – Sochaczew – Pociecha
Zbiórka: godz. 9:00-10:00 przed ratuszem w Sochaczewie
Długość trasy: ok. 44 km
Przebieg trasy:
Sochaczew – Żelazowa Wola – Granica – Zamczysko – Posada Ubiec – Roztoka – Wiersze –
Karczmisko – Pociecha

Dojazd do punktów startowych z Warszawy:
Trasa nr 1, 2, 5
Trasa nr 3
Trasa nr 4
Trasa nr 6, 8
Trasa nr 7
Trasa nr 9
Trasa nr 10, 11, 12
Trasa nr 13, 14
Trasa nr 15
Trasa nr 16
Trasa nr 17

– PKP z dworca Warszawa Wschodnia
– PKS z dworca Warszawa Zachodnia
– PKP z dworca Warszawa Wileńska
– przystanek Agrykola, autobusy linii 162, 108
– przystanek Gontarska, autobusy linii 145, 168, 245
– plac Wilsona, linia „Ł”
– metro Młociny, autobus linii 708
– pętla Os. Górczewska, autobus linii 719
– metro Młociny, autobus linii 701 lub metro Marymont, autobus linii 110
– metro Młociny, autobus linii 708 (tylko wybrane kursy)
– PKP z dworca Warszawa Zachodnia

Uwaga!
Ze względu na prowadzone w Warszawie remonty ulic oraz planowane zmiany w komunikacji
miejskiej prosimy o sprawdzenie dojazdów do punktów startowych bezpośrednio przed
wyruszeniem na trasy.
Polecane serwisy dotyczące komunikacji w Warszawie i okolicach:
http://ztm.waw.pl/
http://warszawa.jakdojade.pl/
http://rozklad-pkp.pl/

W XIX wieku Konstanty Gaszyński pisał:
„(...) Narody pamiętają zawsze o tych, którzy dla ich dobra poświęcili się, którzy w obronie ich praw
i swobód położyli to, co po honorze mieli najdroższe – życie.”
Ta maksyma od ponad 50 lat przyświeca Organizatorom Centralnego Zlotu Młodzieży w Palmirach.
Wszystko zaczęło się jesienią 1961 roku z inicjatywy grupy działaczy Okręgu Mazowieckiego
PTTK, którzy w przededniu Święta Zmarłych, wędrując po Puszczy Kampinoskiej, odwiedzili groby
poległych i pomordowanych, paląc znicze oraz porządkując mogiły. Mijały lata, przybywali nowi
uczestnicy i organizatorzy. Z imprezy okręgowej przekształciła się ona w ogólnopolską, a następnie w
centralną.
Od roku 1977 trud organizacyjny przejął Oddział „Żoliborski” PTTK, a ostatnio pieczę nad
organizacją ma Zarząd Główny PTTK. W komitecie organizacyjnym pracują osoby z różnych jednostek
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także innych organizacji, w tym ze Związku
Harcerstwa Polskiego.
Niepowtarzalna atmosfera na trasach rajdu i doniosły nastrój zakończenia przyciągają młodzież,
szczególnie tę ze szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych, oraz harcerzy, nie tylko z Mazowsza i
Warszawy, ale z odległych zakątków kraju. Były Zloty, w których uczestniczyło przeszło 4 tysiące osób,
obecnie liczba uczestników oscyluje w granicach 2,5 tysiąca.
Pierwsze Zloty rozpoczynały się trasami 5-dniowymi z Płocka. Od wielu lat uczestnicy
wyruszają z różnych miejscowości związanych z martyrologią narodu i znanymi wydarzeniami z
historii. Jesienny koloryt Puszczy, chęć spotkania się z historią i przyjazną bracią turystyczną sprawiają,
że chętnie przybywamy na rozległą polanę w Pociesze.

Karta Turysty:
-

Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać swoją
ojczyznę.
Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu – i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
Turysta, Twój przyjaciel – służ mu radą i pomocą.
Zwiedź to, o czym czytałeś – przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.
Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj.
Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.
Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw – uważaj.
Alkohol wrogiem turystyki – unikaj go na wycieczce.
Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.
Turysta wszędzie gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.
Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się.

Wyciąg z Regulaminu ochrony przyrody i udostępniania obszarów Kampinoskiego Parku
Narodowego w celach turystycznych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych
i sportowych
1. Na terenie Parku ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazu.
2. Uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej oraz udostępnianie Parku dla turystyki
konnej wierzchem i pojazdami zaprzęgowymi dozwolone jest w porze dziennej (od wschodu do zachodu
słońca).
3. Wstęp do Parku dla turystów pieszych, rowerowych i narciarskich dozwolony jest wyłącznie na
szlaki wyznaczone w terenie i jest wolny od opłat.
4. Udostępnianie Parku dla turystyki konnej wierzchem i pojazdami zaprzęgowymi, biwakowania,
organizacji imprez zbiorowych (turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, kulturowych),
wykorzystywanie Parku do celów edukacyjnych, naukowych, twórczości kulturalnej (malarstwo,
fotografia, film, itp.), oraz dla prowadzenia działalności wytwórczej i handlowej, tylko w sposób, który
nie wpłynie negatywnie na przyrodę, wymaga uzyskania stosownego zezwolenia Dyrektora
Kampinoskiego Parku Narodowego. Za powyższe formy udostępniania mogą być pobierane opłaty wg
obowiązującego w KPN cennika. Dyrektor Parku może określić maksymalną ilość osób przebywających
jednocześnie w danym miejscu.
5. Dozwolone jest wprowadzanie na teren KPN psów w kagańcu i na otoku (smyczy) wyłącznie po
znakowanych szlakach turystycznych.
6. Na obszarze Parku zabrania się:
- chwytania lub zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci
młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt, zbierania poroży,
niszczenia nor, gniazd i legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
- polowania;
- pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania roślin oraz grzybów (zbiór jagód i grzybów jest
dozwolony wyłącznie dla miejscowej ludności na potrzeby własne w miejscach wyznaczonych
przez dyrektora Parku);
- użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian
obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów i składników przyrody;
- palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym płomieniu poza
miejscami do tego wyznaczonymi;
- zakłócania ciszy;
- ruchu pojazdów poza drogami publicznymi;
- parkowania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi;

