
VI OGÓLNOPOLSKI ZLOT TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW 

                                               

PRZEDBÓRZ 6-8 MAJA 2016r. 

   

       W dniach od 6 do 8 maja 2016r. w Przedborzu odbył się VI Ogólnopolski 

Zlot Turystów Przyrodników. Jego bezpośrednim organizatorem -                                 

z upoważnienia Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK  w Warszawie - był 

O/PTTK w Żarnowie. Honorowy patronat nad zlotem przyjął burmistrz miasta 

Przedborza Miłosz Naczyński, natomiast komandorami zlotu byli Włodzimierz 

Szafiński – prezes O /PTTK i Alicja Grabska – przewodnicząca Oddziałowej 

Komisji Ochrony Przyrody PTTK w Żarnowie. Impreza przeznaczona była  

głównie dla instruktorów ochrony przyrody z różnych regionów Polski i miała 

na celu zapoznanie z naukowymi aspektami ochrony ojczystej przyrody, 

środowiska naturalnego, turystyki i edukacji, na obszarach przyrodniczo 

cennych w województwie łódzkim. 

  Uroczystej inauguracji Zlotu w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu 

dokonał Prezes Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK w Warszawie Andrzej 

Wąsikowski oraz Prezes O/PTTK Żarnów Włodzimierz Szafiński. Po powitaniu 

uczestników i licznie przybyłych gości kol. Agnieszka Wałach przedstawicielka 

ZG PTTK wręczyła honorowe dyplomy Miłoszowi Naczyńskiemu burmistrzowi 

Przedborza, Piotrowi Wypychowi wicedyrektorowi Łódzkich Parków 

Krajobrazowych , Witoldowi Sobolewskiemu kierownikowi Przedborskiego 

Parku Krajobrazowego oraz Dawidowi Kosylakowi nadleśniczemu 

Nadleśnictwa Opoczno. Wręczono także legitymacje  Honorowych Instruktorów 



Ochrony Przyrody PTTK. Podczas otwarcia Zlotu wystąpił Zespół Pieśni                        

i Tańca „Dobroń".  

 

      Następnie uczestnicy obejrzeli prezentację inauguracyjną  dr Piotra 

Wypycha pt. „Przedborski Park Krajobrazowy na tle Nadpilicznych Parków 

Krajobrazowych". W przerwie kawowej uczestnicy mieli okazję obejrzeć 

wystawę prac plastycznych przygotowaną przez MDK w Przedborzu pt: 

„Przyroda w oczach dziecka”. Po obiadokolacji  kolega Andrzej Wąsikowski 

zdał relację z prac Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK, odbyła się również 

prelekcja poświęcona Instruktorom Ochrony Przyrody PTTK i Opiekunom 

Przyrody PTTK. Podjęto także dyskusję na temat -zdaniem uczestników- 

spornych zagadnień wynikających z regulaminu przyznawania odznak „Turysta 

Przyrodnik”.                                                                                                       

        



     Drugi dzień zlotu upłynął na plenerowych wycieczkach przyrodniczych, 

którym towarzyszyła piękna słoneczna pogoda. Najpierw po śniadaniu udaliśmy 

się do nieco oddalonego od Przedborza  Tomaszowa Mazowieckiego i jego 

okolic. Niegdyś miasto to słynęło w regionie z przemysłu włókienniczego. 

Obecnie po jego upadku bardziej wypromowano  cenne walory przyrodnicze. 

Rezerwat przyrody "Niebieskie Źródła", Skansen Rzeki Pilicy i Podziemna 

Trasa Turystyczna "Groty Nagórzyckie" to unikatowe atrakcje przyrodnicze                                 

i historyczne położone na obydwu brzegach rzeki Pilicy, wchodzące w skład 

nowego produktu turystycznego Tomaszowa Mazowieckiego, jakim od nie tak 

dawna jest tzw. Tomaszowska Okrąglica. Pierwszym punktem zwiedzania był 

Rezerwat „Niebieskie źródła” i „Skansen Rzeki Pilicy”. Przewodnikiem po 

rezerwacie był znawca regionalnej historii i wieloletni dyrektor Skansenu Rzeki 

Pilicy pan Andrzej Kobalczyk.  Z jego interesującej relacji dowiedzieliśmy się , 

że ów rezerwat powstał  w celu ochrony malowniczych źródeł krasowych                                   

o błękitnym zabarwieniu i zachowania ostoi licznych gatunków ptaków. Na jego 

terenie znajduje się las olchowy stanowiący ich ostoję. Rezerwat ten obejmuje 

także silnie pulsujące źródła. Ich urok polega na tym, że woda wybija z dna 

piasek, który widziany przez taflę wody posiada niepowtarzalną, zieloną barwę 

o różnych odcieniach, zależnie od warunków pogodowych i kąta padania 

promieni słonecznych. Zwiedzający mogli podziwiać liczne ptactwo (łabędzie i 

wiele gatunków kaczek) i słuchać odgłosów otaczającej przyrody.                                       

      



     W muzeum „pod chmurką” - Skansenie Rzeki Pilicy przewodnik najpierw 

oprowadził turystów po starym młynie wodnym  z licznymi unikatowymi 

eksponatami, a następnie zaprezentował pilickie muzeum na wolnym powietrzu.  

Największym zainteresowaniem cieszył się słynny czołg   T- 34. Wielkie 

zainteresowanie wzbudziły fortyfikacje linii Pilicy, sprzęt i wojenne trofea 

wyłowione z rzeki. Prawdziwy zachwyt wywołała „stacyjka z bajki” budynek 

poczekalni  z przystanku kolejowego „Wolbórka”.  

  

      Przemieszczając się do Grot Nagórzyckich  zwrócono uwagę na imponujące 

wielkością wyrobiska kopalni Biała Góra, która już od ponad 90 lat eksploatuje 

największe w Europie pokłady piasku kwarcowego. 

 



     Następnie turyści przyrodnicy zwiedzili Podziemną Trasę Turystyczną 

„Groty Nagórzyckie”. Przewodniczki oprowadzające po tej niezwykłej trasie 

opowiadały o historii i geologii grot, a także przedstawiały legendy związane                        

z tym miejscem. Było podanie o zbóju Madeju i diable nagórzyckim. 

 

     Wracając do Przedborza udało się wygospodarować nieco czasu na krótki 

spacer wzdłuż 1200 metrowej tamy na Zalewie Sulejowskim - sztucznym 

zbiorniku wodnym, który powstał w latach 1969 - 1974 na rzece Pilicy w 

miejscowości Smardzewice. Sztuczne jezioro sulejowskie wybudowano jako 

zabezpieczenie wody pitnej dla miasta Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. 

Obecnie Zalew Sulejowski jest doskonałym miejscem rekreacyjno -

wypoczynkowym jak i również krajoznawczym.  

       



    Sobotnie popołudnie przeznaczono na zwiedzanie najbliższej okolicy 

Przedborza i Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Witold Sobolewski                           

z Przedborskiego Parku Krajobrazowego oprowadził zlotowiczów po ścieżce 

dydaktycznej „Osobliwości Góry Kozłowej”, wskazując na najciekawsze 

miejsca widokowe, jej florę i faunę. Pokrótce wspomniał o sześciu rezerwatach 

przyrody (Bukowa Góra, Murawy Dobromierskie, Oleszno, Piskorzeniec, 

Czarna Rózga i Ewelinów)  znajdujących się na terenie PPK. Wycieczkę 

zakończyliśmy przy zaprojektowanym zgodnie z kanonem architektury 

japońskiej Ośrodku Walk Dalekowschodnich „Dojo” w Starej Wsi. 

               

Wieczorem odbyła się integracyjna biesiada z kosztowaniem regionalnego 

przysmaku – kugla.  

     Trzeci dzień zlotu to przede wszystkim zajęcia programowe. Koleżanki 

Alicja Grabska i Tatiana Kosylak w formie prezentacji multimedialnej 

przedstawiły zebranym działania jakie podejmuje na swoim terenie Komisja 

Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK w Żarnowie.  Kol. Andrzej Wąsikowski 

mówił  o strukturze organizacyjnej i sprawozdawczości Komisji, a kol. Andrzej 

Grygoruk o tworzeniu klubów przyrodniczych. W tym czasie troje uczestników 

Zlotu przystąpiło do egzaminu na uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody 

PTTK. Wszyscy pomyślnie go zdali. Następnie w czasie półtoragodzinnej 

przerwy w obradach uczestnicy Zlotu udali się na zwiedzanie miasta i Muzeum 

Regionalnego Ziemi Przedborskiej. Po przerwie kol. Andrzej Wąsikowski 

nakreślił kierunki działania Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK. O zasadach 



weryfikacji odznak „Turysta – Przyrodnik„ i „Tropiciel Przyrody„ informowała 

kol. Elżbieta Kemnitz. 

  
      Kol. Agnieszka Wałach w imieniu zebranych , jak i władz Zarządu 

Głównego PTTK podziękowała za organizację Zlotu. 

Podsumowania VI Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników dokonali 

wspólnie Przewodniczący KOP ZG PTTK Andrzej Wąsikowski i Prezes 

Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński

 



        W Zlocie wzięło udział 52 przyrodników reprezentujących  29 Oddziałów 

PTTK z całej Polski (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk Regionalny, Gdynia 

Morski, Jaworzno, Lubań, Luboń, Lublin, Łódź – Polesie, Kielce, Końskie, 

Koszalin, Ojców, Opoczno, Ostrów Wielkopolski, Płock, Rzeszów, Sieradz, 

Skierniewice, Szczecin, Warszawa, Włocławek, Włodawa, Wrocław, Zabrze – 

„Wędrowiec”, Zawiercie, Zduńska Wola, Zielona Góra i Żarnów). Ogłoszono, 

iż kolejny VII Ogólnopolski Zlot Przyrodników odbędzie się na terenie 

województwa wielkopolskiego.   

 

                                                                                  Alicja Grabska  

 

 


