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ROK SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK - 2007
Uchwałą XVI Walnego Zjazdu PTTK w 2005 r.
rok 2007 został ogłoszony „Rokiem Szlaków Turystycznych PTTK”
w związku z przypadającą w nim 120 - rocznicą oznaczenia pierwszego szlaku turystycznego w Polsce.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedyna instytucja posiada
jednolity system informacji o szlakach (centralne kartoteki szlaków, ich wierne odwzorowanie
w literaturze i w kartografii turystycznej) zapewnia rzetelne ich utrzymanie. Szlaki są
nierozerwalnie związane z działalnością PTTK. Od lat skrót PTTK na drogowskazach i
tablicach turystycznych oznacza dla wędrowców, że jest to szlak ciekawy, poprowadzony
tak, aby móc jak najwięcej zobaczyć i poznać, a jednocześnie jak najmniej szkodzić
przyrodzie. Ponadto polską metodykę znakowania szlaków uznano za modelową i od lat
siedemdziesiątych XX w. zaczęto ją stosować w górach innych krajów europejskich, m.in.: w
Rumunii, w Bułgarii, na Węgrzech czy w Niemczech (na terenach byłej NRD). Spowodowało
to, że w obecnym systemie międzynarodowych szlaków pieszych w górach w ramach
Europejskiego Związku Wędrownictwa (EWV) wykorzystuje się przede wszystkim
doświadczenia i bazę merytoryczną oraz techniczną PTTK. To powoduje, że PTTK pozostaje
wciąż partnerem najbardziej wiarygodnym.
Chcąc zainicjować i zrealizować szereg działań na rzecz poprawy aktualnego stanu
sieci szlaków turystycznych i właściwego z nich korzystania przez turystów, Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego opracował i wdrożył specjalny projekt,
który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w obszarach
związanych z bezpiecznym korzystaniem ze szlaków turystycznych. Działania podejmowane
w ramach projektu prowadzone na terenie całego kraju są skierowane do wszystkich osób
korzystających z aktywnej turystyki: od grup przedszkolnych aż po dorosłych odbiorców.
Projekt obejmuje: „lekcje turystyczne” w szkołach, aktywne uczestnictwo w edukacji na
szlakach oraz międzynarodową sesję poświęconą uregulowaniom prawno administracyjnym znakowania szlaków. W ramach projektu wydane już zostały liczne
materiały i publikacje o tematyce związanej ze szlakami turystycznymi oraz tworzona jest
baza danych wszystkich znakowanych szlaków na terenie kraju. W części województw i
powiatów odbyły się już symboliczne „przejścia” oraz odnowione zostały pierwszych
wytyczonych szlaki turystycznych w regionie. Realizacja projektu trwa od 15 lutego i
zakończy się 15 grudnia br.
Projekt Rok szlaków turystycznych PTTK obejmuje następujące rodzaje działań:
- Przeprowadzenie programu aktywnej edukacji ekologicznej i pro zdrowotnej.
- Wsparcie akcji edukacyjnej wydawnictwami i publikacjami.
- Prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.
- Zorganizowanie konferencji popularno – naukowej.
- Działania informacyjne z wykorzystaniem Internetu.
- Promowanie aktywnych form spędzania czasu, ochrona zdrowia.
- Działania związane ze znakowaniem szlaków turystycznych.
Głównym realizatorem i koordynatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego, który zaprosił do współpracy 16 Regionalnych Wojewódzkich
Porozumień Oddziałów PTTK, oddziały PTTK, a także wszystkich chętnych,
zainteresowanych udziałem w Projekcie.
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Na projekt Rok szlaków turystycznych PTTK składają się:
•

Akcja edukacyjna w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

„Zanim wyruszysz na szlak”, której celem jest propagowanie bezpieczeństwa na
turystycznych szlakach oraz stworzenie vademecum bezpiecznego wędrowania dla
wszystkich turystów. W ramach działań w placówkach edukacyjnych są prowadzone zajęcia
lekcyjne z wykorzystaniem publikacji przygotowanych w ramach projektu.
Szereg placówek oświatowych realizuje zadanie pt. „Mój pierwszy szlak - moja pierwsza
wycieczka”, które kończą się konkursem dla uczestników. Przedstawiliśmy następujące
propozycje dla poszczególnych grup wiekowych:

klasy 0-III - „Siedmiomilowa wycieczka, wyprawa „Kiełbika”, której efektem
końcowym jest konkurs plastyczny „Drzewo smutne i wesołe na moim
turystycznym szlaku”.
- klasy IV-VI - „Pierwszy wytyczony szlak w mojej okolicy”. Zadanie kończone
wykonania gazetki szkolnej „Zanim wyruszysz na szlak” oraz „Jak dbamy o
środowisko na turystycznym szlaku” oraz konkursem plastycznym „Moja pierwsza
wycieczka turystycznym szlakiem”.
− gimnazja i licea realizują zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja szlaku”, który
kończyć będzie konkurs fotograficzny „Na szlaku”.
Podsumowania konkursów odbywają się na szczeblach powiatowym i wojewódzkim.
Ogólnopolskie finały konkursów przeprowadzone zostaną przez Zarząd Główny PTTK w
listopadzie br.
-

• Akcja „Wędruj z nami – szlaki czekają” polega na ogólnopolskim wspólnym przejściu,
przejechaniu, przepłynięciu lub zjeździe znakowanym szlakiem pieszym, rowerowym,
konnym, wodnym lub narciarskim. Jest to przedsięwzięcie adresowane dla wszystkich
chętnych środowisk na terenie całego kraju, do entuzjastów turystyki kwalifikowanej i dla
początkujących turystów, którzy zechcą w określonym dniu, bez względu na warunki
atmosferyczne wyruszyć na zaproponowaną trasę turystycznym szlakiem. Centralne
spotkanie „Wędruj z nami – szlaki czekają” odbyło się z okazji Dnia PTTK, 9 czerwca 2007
na terenie woj. łódzkiego.
• Międzynarodowa Konferencja „Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna” jest
niezwykle istotnym elementem projektu. Liczymy, że w znaczący sposób przyczyni się do
wypracowania teoretycznych podstaw stworzenia w Polsce jednolitego systemu
wytyczania, funkcjonowania i konserwacji szlaków turystycznych. Strategia rozwoju
turystyki słusznie, bowiem zakłada poprawę konkurencyjności polskiej oferty turystycznej.
Szlaki w znacznym stopniu stanowią o jej atrakcyjności, a pamiętać należy, że nasze szlaki
turystyczne już obecnie stanowią część międzynarodowego układu szlaków
dalekobieżnych. Taki stan rzeczy stwarza potrzebę pilnego wprowadzenia unormowań
prawnych oraz udoskonalanie programów szkoleniowych dla kadry znakującej szlaki.
Z danych, jakimi dysponujemy w chwili obecnej (na podstawie otrzymanych meldunków)
wynika, że w zadaniach „Roku szlaków turystycznych PTTK” bierze udział blisko 100 polskich
miast i powiatów oraz ponad 70 tysięcy osób. Szacujemy jednak, że liczba osób, która pojawiła
się na turystycznych szlakach dzięki naszym działaniom, jest co najmniej dwa razy większa.

Projekt „Rok szlaków turystycznych PTTK”
uzyskał dofinansowanie z budżetu Programu
„Środki Przejściowe 2004” Unii Europejskiej
Jolanta Śledzińska
Koordynator Projektu
Warszawa, wrzesień 2007 r.
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