POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNOKRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ „ZIEMI TARNOWSKIEJ”
W TARNOWIE
Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.
Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,
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gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.
I wyszedłeś jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

Krzysztof Kamil Baczyński „Elegia o chłopcu polskim”

Zdjęcie wykorzystano za www.tarnów.net.pl
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V. WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:
1. W imprezie mogą brać udział druŜyny o dowolnej liczbie osób.
2. MłodzieŜ zgłaszają: szkoły, druŜyny ZHP, SKKT - PTTK i inne.
3. MłodzieŜ szkolna moŜe brać udział tylko pod opieką wyznaczonych przez
Dyrekcję Szkoły opiekunów.
4.Zgłoszenia druŜyn powinno być potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły
lub Organizację zgłaszającą oraz zawierać numer telefonu kontaktowego
i adres email do opiekuna grupy.
5. Zgłoszenia z podaniem wybranej trasy wraz z listą uczestników

I. ORGANIZATOR RAJDU:
Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” oraz Komisja Krajoznawcza i Turystyki
Pieszej, przy wsparciu TCI.

•
•

•

i opiekunów oraz z wpłatą naleŜy składać w

II. CELE RAJDU:
Uczczenie 81 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej;
Uczczenie 81 rocznicy napaści Rosji Radzieckiej na Polskę;
•
Zapoznanie uczestników z historią II Wojny Światowej
na terenie Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej;
Poznanie Miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się na terenie Tarnowa;
•
Zachęcenie młodzieŜy do zdobywania Odznaki Szlakami Miejsc
Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej.

terminie do dnia 22 września 2020 r. w:
BIURZE ODDZIAŁU PTTK ZIEMI TARNOWSKIEJ
ul. śydowska 20
33 – 100 Tarnów
tel. +48 14 655 43 52
e-mail: poczta@tarnow.pttk.pl

Wpłata na Rajd wynosi:

IV. PROGRAM RAJDU:
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•
•
•

Stalinizmu o godz. 11 . Pod pomnikiem nastąpi zakończenie Złazu, na które
składać się będzie:
Uroczyste zapalenie zniczy;
Pogadanka o sytuacji w Tarnowie w czasie II Wojny Światowej;
Wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych za udział w Rajdzie.

15 zł (słownie: piętnaście zł) od osoby.

Członkowie PTTK: 12 zł (słownie: dwanaście zł) od osoby.
6. Zgłoszona druŜyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy, ubiór
dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych oraz maseczki.
7. Obowiązek ubezpieczenia uczestników ciąŜy na jednostce zgłaszającej.
8. W przypadku niesprzyjającej pogody, czy innych przeszkód niezaleŜnych
od organizatorów, kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo do zmiany:
tras, terminu Rajdu oraz czasu zakończenia Rajdu.
9. Brak uczestnictwa w Rajdzie powoduje utratę wpisowego.
10. Przypominamy o obowiązku zachowania reŜimu sanitarnego dla imprez,
które odbywają się w otwartej przestrzeni (zachowanie dystansu
społecznego).

III. TRASY RAJDU:
1. Tarnów (zbiórka uczestników pod gmachem dworca kolejowego,
pod tablicą upamiętniającą wybuch bomby na dworcu tarnowskim) – Planty
Kolejowe – ul. Narutowicza – ul. Urszulańska – ul. Bema – ul. NMP –
ul. Konarskiego (gmach więzienia) – ul. Dąbrowskiego – Tarnów pl. Ofiar
Stalinizmu.
2. Tarnów (zbiórka uczestników przed bramą wejściową na Cmentarz
Komunalny w KrzyŜu) – ul. Krzyska – ul. Szpitalna – kościół p.w. MB Fatimskiej
– ul. MB Fatimskiej – ul. BóŜnic – Tarnów pl. Ofiar Stalinizmu.

Dnia 29 września 2020 r. druŜyny rozpoczynają wędrówkę z takim
wyliczeniem, aby zgłosić się na placu Ofiar Stalinizmu, przy Pomniku Ofiar

nieprzekraczalnym

•
•
•
•

VI. ORGANIZATORZY RAJDU ZAPEWNIAJĄ:
pamiątkowy znaczek typu „button”;
punkty do OTP, Odznak Regionalnych, ROK;
dla kaŜdej druŜyny pamiątkowy dyplom;
fachową obsługę tras Rajdu przez przewodników i przodowników GOT

