
PTTK posiada zezwolenie nr 676 organizatorów i pośredników 
turystycznych. 
 

Prowadzimy Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego- BORT  
 

Oferujemy: 
 wycieczki krajowe i zagraniczne 

 wczasy krajowe i zagraniczne  

 pielgrzymki 

 wyjazdy do teatrów, opery, operetki i na spektakle muzyczne 

 kolonie, obozy, zielone szkoły 

 ścieżki dydaktyczne 

 obsługę przewodnicką 
 

Zapewniamy kompleksową obsługę proponowanych przez nas 

imprez; 

 bogaty program pobytu 

 noclegi w obiektach o zróżnicowanym standardzie 

 wyżywienie 

 obsługę przewodnicką 

 wynajem autokarów  

Program dostosujemy również pod zamówienie. 
Termin złożenia zamówienie może mieć wpływ na standard 

noclegów oraz na koszt wycieczki. 
 Zapraszamy do skorzystania z naszych ofert !!! 

_____________________________________________________________________________ 
 

KARTA TURYSTY 
 

1. Turystyka odradza twoje siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży poznawać swoją 
ojczyznę. 
2. Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu – i ty jesteś za nie 

odpowiedzialny. 
3. Turysta twój przyjaciel – służ mu radą i pomocą. 
4. Zwiedź to o czym czytałeś – przeczytaj o tym co masz zwiedzać. 
5. Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj. 

6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim  chciałbyś je zastać. 
7. Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw – uważaj. 
8. Alkohol i narkotyki wrogiem turystyki – unikaj go na wycieczce. 
9. Zachowaj ostrożność twoja lekkomyślność zagraża tobie innym. 

10. Turysta wszędzie gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie. 
11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych. 
12. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji, uśmiechnij się. 
______________________________________________________________________________ 

Oddział PTTK w Raciborzu. 
47-400 Racibórz ul. Chopina 16 , tel. 032 415 30 93    

www.raciborz.pttk.pl   e-mail:  poczta@raciborz.pttk.pl 
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Organizator: Oddział PTTK w Raciborzu, Zamek Piastowski 

 

Rajd dofinansowany z Urzędu Miasta Raciborza 
Sponsor MIESZKO SA 

http://www.raciborz.pttk.pl/
mailto:poczta@raciborz.pttk.pl


 Przemarsz wojsk polskich króla Jana III Sobieskiego na odsiecz 

Wiednia latem 1683 roku był doniosłym wydarzeniem historycznym 

dokumentującym siłę oręża oraz nastroje ludności Śląska. Śląsk nie 

należał już wówczas do Polski. Miejscowym Polakom dawało się we znaki 

peryferyjne położenie Śląska wobec reszty cesarstwa austriackiego i 
wiążące się z tym zaniedbania gospodarcze. Wszędzie gdzie zawitały 

polskie wojska, spotykały się z entuzjastycznym przyjęciem przez polską 

ludność. Budziła się nadzieja na powrót w granice polski, przeżywającej 

okres gospodarczego i kulturalnego rozkwitu. 

 Spośród oddziałów maszerujących z orszakiem Jana III 

Sobieskiego wyróżniały się chorągwie husarskie. Właśnie husarię król 
cenił najbardziej i jej powierzył decydującą rolę w bitwie pod Wiedniem. 

To zdecydowało, że znakowany pieszy szlak turystyczny, upamiętniający 

przemarsz wojsk polskich z odsieczą Wiedniowi, nazwano Szlakiem 

Husarii Polskiej. 

 
 Szlak Husarii Polskiej został zaprojektowany przez znanego 

krajoznawcę Jerzego Pawlika. Rozpoczyna się w Będzinie (wówczas 

mieście granicznym Polski i Śląska), prowadzi przez Bytom, Tarnowskie 

Góry, Gliwice, Rudy i Racibórz do Krzanowic na granicy z Czechami. 

 Pierwsze prace znakarskie rozpoczął ponad 50 lat temu Oddział 

PTTK w Raciborzu, kolejno do prac przystąpiły Oddziały PTTK w 
Bytomiu i Gliwicach.  W 1970 r. szlak został wyznakowany na całej 

długości i liczył wtedy 158km. 

 

Przebieg szlaku w powiecie raciborskim. 

 
Szlak w powiecie raciborskim zaczyna się na między Pilchowicami, 

Stanicą, Biały Dwór, następnie przebiega przez Rudy, Jankowice 

Rudzkie, Szymocice, Nędzę, Babice, Rezerwat Przyrody Łężczok, 

Markowice, Brzezie nad Odrą, Płonia, Ostróg,  Racibórz, Stara Wieś, 

Ocice, Żerdziny, Kornice, Pietrowice Wielkie, Krzanowice. 

 
Długości szlaku w odcinkach: 

Rudy – Markowice: 20,2 km; Markowice – Racibórz (Rynek) – 19,0 km;  

Racibórz (Rynek) – Krzanowice: 21,6 km. 

 

Polecane propozycje przejścia pieszo lub przejazdu rowerem odcinki 
szlaku dla mniej wprawionych turystów: 

Pieszo: dojazd pociągiem do Nędzy i następnie do Raciborza przez 

Rezerwat Łężczok, Markowice i Oborę. 

Rowerem: dojazd  pociągiem do Kuźni Raciborskiej, bądź do Szymocic i 

rowerem do Raciborza. Można też podjechać pociągiem do Kuźni 

Raciborskiej lub Szymocic i dalej rowerami do Rud. 

Cele Rajdu 
 

 Popularyzacja turystyki i czynnego wypoczynku oraz zdrowego          
i trzeźwego trybu życia. 

 Zapoznanie z historią miasta Raciborza. 

 Pokazanie piękna przyrody i krajobrazu Ziemi Raciborskie. 
 

Program i Trasy Rajdu: 
 

Zbiórka: 
 

godz. 8:45 Zbiórka na Placu Długosza     

godz. 9:00 Wyjście i wyjazd na trasy (piesze, rowerowe)    

- trasy dowolne piesze i rowerowe, z Przewodnikiem lub Przodownikiem 

KOT, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu. 
 

Propozycje tras dla grup zorganizowanych, trasy tylko po zgłoszeniu 
grupy i uzgodnieniu trasy indywidualnie dla grupy. 
 

Meta Rajdu: Na Zamku w  Raciborzu (Ostróg) 
 

od godz. 11:00 przyjmowanie uczestników i wydawanie świadczeń 
11:00 do 13:00 konkursy zręcznościowe,  

ok. godz. 13:30 podsumowanie i zakończenie rajdu 
 

Wpisowe: czł. PTTK o/Racibórz, dzieci i młodzież - 4 zł, pozostali - 7 zł 

Świadczenie w ramach wpisowego: 

Poczęstunek, posiłek, znaczek rajdowy, możliwość udziału w konkursach 
 

Dodatkowe informacje o programie oraz zgłoszenia na rajd składać  

w Oddziale PTTK w Raciborzu. 
 

Obowiązki uczestników: 

 dzieci i młodzież uczestniczą pod opieką dorosłych, 

 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie(NW i OC) 

 uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego i karty turysty, 

 udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie 
trwania rajdu oraz szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i 

osób trzecich. 

Organizator rajdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie  

do Kierownictwa Rajdu. 
Komandor Rajdu: Piotr Jasiak, Tel. 788 952 116  

 

Życzymy uczestnikom wielu wrażeń na trasach rajdu. 


