
REGULAMIN 
ODZNAKI MIŁOŚNIKA ZIEMI JAWORZNICKIEJ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Odznaka Miłośnika Ziemi Jaworznickiej zostaje ustanowiona przez Zarząd Oddziału 
PTTK w Jaworznie Uchwałą nr 10/09/1982 z dnia 23 września 1982 r. 

W celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna ziemi 
jaworznickiej i okolicy, jej historii zabytków kultury, pomników, przyrody, miejsc 
martyrologii, osiągnięć PRL oraz popularyzacji znakowanych szlaków turystycznych. 

2. Odznakę Miłośnika Ziemi Jaworznickiej ustanawia się w czterech stopniach: brązowym, 
srebrnym, złotym oraz honorowym, a przyznaje ją – PTTK – Terenowy Referat 
Weryfikacyjny OTP w Jaworznie. 

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI 

1. Odznakę zdobywa się w kolejnych wycieczkach pieszych, kolarskich lub narciarskich po 
ziemi jaworznickiej. 

2. Odznakę może zdobywać każdy kto spełnił warunki niniejszego regulaminu i ukończył: 
 10 lat turysta pieszy, 
 10 lat turysta kolarz, 
 12 lat turysta narciarz. 

3. Wycieczki dokumentujemy w specjalnie prowadzonej kronice indywidualnej. 

4. Dla zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy: 

a) zwiedzić 5 miejsc pamięci narodowej na ziemi jaworznickiej i opisać historię 
odwiedzonych pomników a mianowicie: 
 Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, 
 grób na Cmentarzu Żołnierzy Polskich (cmentarz Pechnicki), 
 miejsce pamięci podobozu Oświęcimia na terenie byłego obozu (Osiedle Stałe), 
 pomnik przy Kopalni Jaworzno „Szyb Bierut”, 
 pomnik Martyniaków, 

b) zwiedzić Muzeum Regionalne w Jaworznie, podać krótką historię jego powstania, 

c) odwiedzić pomnik przyrody „Sasanka” w czasie kwitnienia sasanki na Rajdzie 
„Spotkanie z sasanką”, 

d) odbyć dwie wycieczki turystyczno-krajoznawcze po ziemi jaworznickiej na trasach 
nizinnych pieszych znakowanych, 

e) uczestniczyć w dwóch imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez 
O/PTTK Jaworzno po terenie ziemi jaworznickiej, 

f) oglądnąć miasto i opisać jego widoki w czasie wycieczek z punktu widokowego na 
wzniesieniu: Grodzisko i Glinna Góra, 

g) posiadanie Odznaki Turystyki Pieszej w stopniu popularnym. 

5. Dla zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy: 

a) zwiedzić 5 dotychczas nie zwiedzonych miejsc pamięci narodowej na ziemi 
jaworznickiej i opisać krótką historię odwiedzonych pomników, 

b) zwiedzić Muzeum Regionalne w Jaworznie i opisać nowe eksponaty muzealne 
eksponowane na ostatniej bytności w muzeum, 

c) odwiedzić pomnik przyrody „Sasanka” w czasie kwitnienia sasanki na Rajdzie 
„Spotkanie z sasanką”, 

d) odbyć dwie dotychczas nie przebyte wycieczki turystyczno-krajoznawcze po ziemi 
jaworznickiej na trasach nizinnych pieszych znakowanych, 
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e) uczestniczyć w trzech imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez 
O/PTTK Jaworzno po terenie ziemi jaworznickiej, 

f) oglądnąć miasto z dwóch punktów widokowych, a to: wzniesienie Równa Górka i 
Sodowa Góra oraz opisać widziane miasto z tych punktów, 

g) posiadanie Odznaki Turystyki Pieszej w stopniu brązowym. 

6. Dla zdobycia odznaki w stopniu złotym należy: 

a) zwiedzić pozostałe 10 miejsc pamięci narodowej na ziemi jaworznickiej, dotychczas 
nie zwiedzanych i opisać krótką historię odwiedzanych pomników, 

b) zwiedzić Muzeum Regionalne w Jaworznie i opisać jak górnictwo eksponowane jest w 
tutejszym muzeum, 

c) odwiedzić pomnik przyrody „Sasanka” w czasie kwitnienia sasanki na Rajdzie 
„Spotkanie z sasanką”, 

d) odbyć trzy dotychczas nie przebyte wycieczki turystyczno-krajoznawcze po ziemi 
jaworznickiej na trasach nizinnych pieszych znakowanych, 

e) uczestniczyć w czterech imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych 
przez O/PTTK Jaworzno po terenie ziemi jaworznickiej, 

f) oglądnąć miasto z trzech punktów widokowych: Sodowa Góra, Bielany, Skałka i 
opisać widziane miasto z tych punktów widokowych, 

g) wykonać pracę społeczną w ilości 2 godzin na rzecz zagospodarowania turystycznego 
ziemi jaworznickiej wg zlecenia O/PTTK Jaworzno, 

h) posiadanie odznak: 
 Odznaka Krajoznawcza PTTK w stopniu brązowym, 
 Odznaka Turystyki Pieszej w stopniu mała srebrna, 

i) złożyć do Muzeum Regionalnego w Jaworznie jeden eksponat muzealny, 

j) sporządzić w kronice wykaz (z uzasadnieniem) pomników przyrody znajdujących się 
na ziemi jaworznickiej. 

7. Odznaka honorowa. 

Odznakę Honorową Miłośnika Ziemi Jaworznickiej przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w 
Jaworznie na wniosek jednostki organizacyjnej PTTK lub innych organizacji społeczno-
politycznych za wybitne osiągnięcia turystyczno-krajoznawcze dla ziemi jaworznickiej. 

Przyznanie Odznaki Honorowej odbywa się raz w roku z okazji Dni Jaworzna lub 
Jubileuszu O/PTTK Jaworzno. Odznaczony otrzymuje odznakę i dyplom honorowy. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie nie więcej jednak jak jeden stopień w 
roku. 

2. Potwierdzenia wykonania zadań regulaminowych potwierdzają Przodownicy Turystyki 
Pieszej PTTK, instruktorzy Krajoznawstwa PTTK oraz inne osoby uprawnione. W 
wypadku braku możliwości potwierdzenia pobytu lub wykonania zadania dołącza się do 
kroniki zdjęcia, rysunki, albo opis szczegółowy. 

3. Po uzyskaniu przewidzianych regulaminem warunków na dany stopień odznaki kronikę 
należy złożyć w O/PTTK Jaworzno celem jej weryfikacji i przyznania odpowiedniego 
stopnia odznaki. 

4. Za odbytą wycieczkę turystyczno-krajoznawczą po trasach nizinnych pieszych 
znakowanych uważa się taką wycieczkę, która jest nie krótsza niż 4 km. 

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do O/PTTK Jaworzno. 


