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Zdjęcie na okładce: Agnieszka Kurmanowska 
Mapa na okładce: http://www.zpkwm.pl  
Skład, łamanie i druk: Komitet Organizacyjny 
 

 

Karpatczyk1 to rzeźba żołnierza Kar-
packiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 
odlana w brązie i osadzona na cokole kamien-
nym. Jej wymiary: 67 cm x 24 cm. Była to na-
groda Dowództwa Wojsk Ochrony Pograni-
cza, która po 3–krotnym zwycięstwie w Raj-
dzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic” 
przechodziła na własność zwycięskiej dru-
żyny.  

Po prawej: odlew z brązu statuetki Pogra-
nicznika. Od 2009 roku nagroda przechodnia dla 
zwycięzców Rajdu „Szlakami Obrońców Granic”.  
Pierwowzór wykonano w Artystycznej Pracowni 
Brązowniczo – Grawerskiej „Miecznik” z War-
szawy. Po zdobyciu statuetki na własność przez 
zwycięską drużynę z Gdańska, jej kopię wykonała 
„Odlewnia Kaw-Met Marek Kamiński” z miej-
scowości Orły.  

 
 

                                                 
1
 Rzeźba widoczna na zdjęciu obok została przekazana w 1992 roku do Sali Tradycji 

Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie po rozwiązaniu Sali Tradycji Wojsk 
Ochrony Pogranicza przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie.  

http://www.zpkwm.pl/
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PPiięękknnaa  jjeesstt  OOjjcczzyyzznnaa  nnaasszzaa..  
PPoozznnaajj  jjąą,,  ppookkoocchhaajj  ii  nnaauucczz  ssiięę  jjeejj  bbrroonniićć..  

 

 

Szanowne Koleżanki i drodzy Koledzy! 

W tym roku serdecznie zapraszamy na przygodę w Beski-

dzie Sądeckim, gdzie już po raz czterdziesty trzeci powędrujemy 
„Szlakami Obrońców Granic”. 

Dziś na szczęście nic i nikt nie zagraża naszym granicom,  
a my nie musimy o nie walczyć tak jak nasi przodkowie. Niemniej 
jednak dla oddania im czci przemierzamy przygraniczne szklaki  
i wyrażamy swoją wdzięczność za to co pozostawili nam. 

Granice będą nam towarzyszyć od początku do końca 
Rajdu, te obecne – historyczne – i nie tylko państwowe. Można 
śmiało powiedzieć, że codziennie zetkniemy się lub przekroczymy 

jakąś granicę. Z wielu miejsc na szlaku będziemy mogli spojrzeć 
poza granicę Polski i podziwiać przepiękne panoramy gór u na-
szych sąsiadów – Słowaków. Jednak to nie jedyna granica,  
z którą się zetkniemy. Nasze wędrowanie rozpoczniemy w Mu-
szynce, w okolicy Przełęczy Tylickiej, czyli na granicy Beskidu 
Sądeckiego i Beskidu Niskiego. W kolejnych dniach dotrzemy na 
szczyt Pustej i zajrzymy w dolinę Wierchomli, czyli na zachodnią 
granicę osadnictwa wołoskiego. Jakby tego było mało, wędrując 
przez masyw Dubnego otrzemy się o granicę obszaru zajmowa-
nego niegdyś przez Wenhrinów zamieszkujących wioski Leluchów 
i Dubne. 

Mało kto z Państwa wybierając się na Rajd spodziewał się 
wylądować w stolicy: zwiedzając Muszynę znajdziemy się w sto-
licy Państwa Muszyńskiego, zwanego też Kresem Muszyńskim. 
Zatem ponownie mamy styczność z kolejnymi granicami – nasz 
Rajd odbędzie się w granicach niegdysiejszego Państwa Muszyń-
skiego. Ze względu na przynależność ww. państwa do włości bi-
skupów krakowskich z należnym szacunkiem zwiedzimy liczne 
kościoły i kapliczki. Natomiast nad naszym bezpieczeństwem 
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czuwać będą duchy sił zbrojnych, czyli dragonii biskupiej i tzw. 
„harników”, a że bitne to było wojsko niech świadczy fakt, że to 

właśnie oni ugasili tzw. bunt Kostki Napierskiego w roku 1651, 
kiedy wojska królewskie zajęte były pod Beresteczkiem. 

Wspomniane kościoły na tym terenie są obecnie użytko-
wane przez wyznawców religii rzymsko – katolickiej. Jednak ich 
budowniczy i pierwotni użytkownicy – Łemkowie – byli w więk-
szości wyznania grecko – katolickiego. Niestety tzw. zawieruchy 
dziejowe sprawiły, że po zakończeniu II wojny światowej bezpow-
rotnie opuścili te tereny. Część z nich wyemigrowała w latach 
1945 – 1946 w ramach dobrowolnych przesiedleń na teren ZSRR, 

a pozostałych przesiedlono pod przymusem na tzw. Ziemie Odzy-
skane w roku 1947 w ramach tzw. Akcji „Wisła”. Obecnie jedynie 
w Krynicy mieszka niewielka grupa Łemków. Drewniane cerkwie 
pozostałe po nich należą do największych atrakcji Beskidu Są-
deckiego. Szczególnie polecamy te znajdujące się w Szczawniku, 
Wojkowej oraz Powroźniku (ta ostatnia w roku 2013 została wpi-
sana na listę światowego dziedzictwa UNESCO). 

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć najbardziej zna-
nego Łemka – Epifana Drowniaka, bardziej znanego jako Nikifor 
Krynicki. Pochodzący z Krynicy syn głuchoniemej sprzątaczki, 

przesiadujący na krynickim deptaku i malujący na przypadko-
wych kartkach papieru, stał się słynnym malarzem, którego 
prace możemy dziś podziwiać w willi Romanówka, czyli Muzeum 
Nikifora. Szczerze polecamy. 

Kolejny człowiek szczególnie związany z Krynicą to słynny 
śpiewak Jan Kiepura. Na pamiątkę jego pobytów w Krynicy, od 
1967 roku odbywa się tu Europejski Festiwal im. Jana Kiepury. 

Skoro znaleźliśmy się już w Krynicy, nie sposób nie skosz-
tować wód mineralnych największego uzdrowiska w Polsce – 
Jana, Tadeusza, Słotwinki, a szczególnie Zubera: jednej z najbar-
dziej zmineralizowanych wód w Europie. Status uzdrowiska mają 
także Muszyna oraz pobliskie Złockie. Będą czekały tam na nas 
wody leczące wszelkie niedomagania naszych organizmów.  
W Szczawniku, którego nazwa pochodzi od... wody mineralnej,  
tj. szczawy wodorowęglanowej, można obejrzeć tzw. mofety, czyli 
miejsca, gdzie z ziemi poprzez wodę ulatniają się do powietrza 
bąbelki dwutlenku węgla. 
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Ponieważ nie sposób opisać wszystkich atrakcji, które 
spotkamy na przemierzanych szlakach, wspomnijmy jeszcze  

o okopach Konfederatów Barskich nad Muszynką, ale o tym i in-
nych ciekawostkach proponujemy doczytać w licznych przewod-
nikach, które opisują bogatą historię Beskidu Sądeckiego oraz 
niezliczone zabytki i ciekawostki turystyczne znajdujące się na 
tym terenie.  

Dla osób wybierających się do Muszyny przed rozpoczęciem 
Rajdu, szczególnie polecamy zwiedzenie słowackiej miejscowości 
Bardejov oraz zamku w Starej Lubovnej. 

Koleżankom i Kolegom, uczestnikom Rajdu, życzenia 

pięknej pogody, niezapomnianych wrażeń turystyczno – 
towarzyskich, oraz udanego Rajdu,  

życzy 

Piotr SPŁOCHARSKI 

Sędzia Główny RAJDU 

 

Warto przeczytać: 

Beskid Sądecki 
Bogdan Mościcki, Oficyna wydawnicza REWASZ 

Okolice Krynicy 
Bogdan Mościcki, Oficyna wydawnicza REWASZ 

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja. Przewodnik 
Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda – Gryc  
Oficyna wydawnicza REWASZ 

Przydatna mapa:  

Beskid Sądecki 1:50 000 
Wydawnictwa Sygnatura POLKART 
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Cerkiew w Powroźniku. Zdjęcie: A. Kurmanowska. 
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CELE RAJDU 

1. Uczczenie pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic 
państwowych Polski. 

2. Poznanie piękna przyrody i kultury Beskidu Sądeckiego oraz zasad ekologicz-
nego współistnienia. 

3. Doskonalenie umiejętności uprawiania turystyki górskiej pieszej i rowerowej. 

4. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w rowerowym ruchu turystycznym. 

5. Propagowanie uprawiania sportów obronnych, w tym nabywania umiejętności 
orientowania się oraz poruszania w trudnym terenie górskim. 

6. Rekreacja i wypoczynek. 

KOMITET HONOROWY 

Przewodniczący Komitetu Honorowego Rajdu 

 Minister Spraw Wewnętrznych  

Członkowie Komitetu Honorowego 

 Komendant Główny Straży Granicznej 

 Komendant Główny Policji 

 Prezes Zarządu Głównego PTTK 

 Przewodniczący OPZZ 

 Przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej 
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 Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów 

 Komendant Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu 

 Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie 

 Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

 Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

 Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

ORGANIZATORZY 

 Komenda Główna Straży Granicznej 

 Komenda Główna Policji 

 Komisja Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych 

 Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK 

 Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego  

 „Szlakami Obrońców Granic" 
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KOMITET ORGANIZACYJNY 

 Komandor Rajdu – Mariusz Skrzyński 

 Honorowy Komandor Rajdu – Alojzy Nowak 

 Zastępca Komandora ds. organizacji , Sędzia – Wiesław F. Kubera 

 Kwatermistrz i Skarbnik – Monika Godlewska  

 Sędzia Główny – Piotr Spłocharski 

 Rzecznik Prasowy, Kronikarz – Aleksander Załęski 

 Przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych – 
Kazimierz Rabczuk 

 Sędzia – Ewa Malorny 

 Sędzia – Tadeusz Aleksandrzak 

 Sędzia – Zbigniew Perdak 
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WARUNKI UCZESTNICTWA  

 Rajd ma formułę otwartą. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny wieloosobowe 
reprezentujące: Straż Graniczną, Policję, Państwową Straż Pożarną, Wojsko 
Polskie, zakłady pracy, szkoły, org. społeczne oraz kluby turystyczne i inne. 

 Punktacji rajdowej podlega drużyna czteroosobowa.  

 W skład drużyny mogą wchodzić osoby rezerwowe. 

 Uczestnikami Rajdu mogą być osoby o dobrej kondycji fizycznej (Rajd odbędzie 
się w terenie górskim w różnych warunkach atmosferycznych). 

 Młodzież szkolna do lat 18 może brać udział w Rajdzie tylko pod opieką wycho-
wawców (jeden wychowawca dla maksymalnie 10–ciu podopiecznych), a dzieci 
do lat 12 – wyłącznie pod opieką rodziców. 

 Organizacje bądź zakłady pracy zgłaszające drużyny, 
mają obowiązek ubezpieczyć  uczestników od następstw 
nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Rajdu. To 
samo dotyczy osób indywidualnych oraz członków 
Komitetu Organizacyjnego Rajdu. 

 Uczestnicy Rajdu na trasach rowerowych powinni posiadać sprzęt do naprawy 
rowerów oraz urządzenia do ich zabezpieczania.  

 Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia przepisów  
o ruchu drogowym przez uczestników Rajdu. 

 Kierownikiem drużyny powinna być osoba pełnoletnia, posiadająca 
doświadczenie w uprawianiu turystyki górskiej oraz umiejętności w udzielaniu 
pierwszej pomocy medycznej. 

 Wszyscy uczestnicy Rajdu są zobowiązani do noszenia w widocznym miejscu 
znaczka Rajdu. 
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ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW I REZERWACJA MIEJSC 

Dokładnie wypełnione zgłoszenia uczestników na 43. Ogólnopol-
ski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic" należy przesłać na 
załączonej do niniejszego Regulaminu Karcie Zgłoszenia wraz 
ze skanem dowodu wpłaty za udział w Rajdzie, w nie-
przekraczalnym terminie do 31 maja 2014 roku na niżej 
podany adres poczty elektronicznej: 

 

Monika Godlewska 

e–mail: 
godlewska.monika@o2.pl 

 

tel. kom.  604 147 697 

 

WPŁATA NALEŻNOŚCI 
ZA UDZIAŁ W RAJDZIE 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 
ul. 17 Stycznia 23, 02–148 Warszawa 

Narodowy Bank Polski Okręgowy  
Oddział w Warszawie 

25 1010 0068 2660 0000 1391 1100 

z dopiskiem „43. Rajd Straży Granicznej"  

mailto:godlewska.monika@o2.pl
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INFORMACJE DOTYCZĄCE RAJDU 

 Monika Godlewska 

godlewska.monika@o2.pl 
tel. kom.  604 147 697 

Wiesław F. Kubera 

felix.plessino@vp.pl 

tel. kom. +48 500 604 623 

 

 

 

 

Zakwaterowanie jest uzależnione od wcześniejszego opłacenia 
należności za udział w Rajdzie.  

Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkuje skreśleniem z 
listy bez informowania Zainteresowanego. 

TERMIN RAJDU 

43. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic", Beskid Są-
decki 2014  odbędzie się w dniach od 22 do 28 czerwca 2014 roku. 

mailto:godlewska.monika@o2.pl
mailto:felix.plessino@vp.pl
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ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE, OPŁATY 

 

Dom Wczasowy 

„ K O L E J A R Z ” 
Złockie 77 

33-370 Muszyna 
tel. +48 18 471 40 49 

http://www.dwkolejarz.pl/ 

  

 
 

 
W miejscu zakwaterowania 
obowiązuje przestrzeganie 

„Regulaminu Porządkowego”,  
Domu Wczasowego KOLEJARZ. 

 

 

http://www.dwkolejarz.pl/


14 

 

OPŁATY ZA POBYT 

Ośrodek Wczasowy „K O L E J A R Z” 

Organizacje zgłaszające drużyny / osoby indywidu-
alne kwaterowane w Ośrodku Wczasowym 
„KOLEJARZ” w Złockiem ponoszą koszt udziału 
(wpisowe, zakwaterowanie, wyżywienie) w łącznej 
wysokości 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści 
złotych 00/100) za osobę (6 noclegów).  

Dzieci do lat 3 kwaterowane będą bezpłatnie z rodzi-
cami bez dodatkowego miejsca do spania. Koszt zakwaterowania i wyżywienia 
dzieci  od 3 do 10 lat (1/2 porcji) wynosi 50% przyjętej opłaty (215,00 zł – słownie: 
dwieście piętnaście złotych 00/100) za dziecko.  

POLE NAMIOTOWE  

Koszt pobytu na polu namiotowym przy OW „KOLEJARZ” w Złockiem wynosi 
80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100, w tym wpisowe oraz koszt pobytu 
na polu namiotowym – bez wyżywienia) za 1 osobę mieszkającą we własnym 
namiocie (6 noclegów). Dzieci do lat 3: bezpłatnie. Koszt zakwaterowania na polu 
namiotowym i wpisowego dzieci od 3 do 10 lat wynosi 50% przyjętej opłaty (40,00 
zł – słownie: czterdzieści złotych 00/100) za dziecko.  

W cenie: bezpłatne korzystanie z sanitariatów, pryszniców oraz parkingu. 

Istnieje możliwość indywidualnego wykupienia wyżywienia w DW „Kolejarz”. 

UWAGA WAŻNE! 

O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszenia i uiszczenie opłaty 
kosztów uczestnictwa w Rajdzie. W razie nieprzybycia drużyny (osoby 

indywidualnej) na Rajd, Komitet Organizacyjny nie zwraca kosztów 
poniesionych przez te osoby. Kwota wpłacona za udział  

w Rajdzie nie podlega zwrotowi. 
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UCZESTNICY OTRZYMUJĄ 

(w ramach wpisowego i kosztów zakwaterowania) 

 6 noclegów 

 6 śniadań i obiadokolacji  

 prowiant na trasy Rajdu 

 kiełbasę na ognisko 

 pamiątkową odznakę Rajdu  

 okolicznościowe upominki 43. Rajdu „Szlakami Obrońców Granic” 

 odcisk pieczęci rajdowej  

 dowóz i powrót autokarem na jedną z tras pieszych 

 obsługę sędziowską i programową  

 kolportaż Regulaminu i materiałów krajoznawczych 

 nagrody w konkursach 

 program kulturalno – oświatowy 

 upominki lub puchary rajdowe 
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ZASADY PUNKTACJI 

Drużyny otrzymują punkty dodatnie za:  

 każdy dzień uczestnika na trasie: 2 pkt.  

 ubiór uczestnika wg regulaminu turysty: 2 pkt.  

 posiadanie godła / proporca: 0 – 5 pkt.  

 posiadanie zweryfikowanej książeczki turystyki kwalifikowanej: 2 pkt.  

 posiadanie aktualnej legitymacji członkowskiej organizacji turystycznej: 2 pkt.  

 orientację w terenie: 0 – 10 pkt.  

 znajomość tras Rajdu, historii turystyki, regulaminu GOT i bezpieczeństwa w    

     górach, jak również tradycji oraz historii Straży Granicznej i Policji: 0 – 15 pkt.  

 piosenkę turystyczną: 0 – 5 pkt.  

 konkurs strzelania z broni pneumatycznej: 0 – 5 pkt.  

UWAGA! 

Jeśli drużyny posiada w swoich szeregach:  

 Przodownika turystyki górskiej – otrzymuje dodatkowo 1 punkt,  

 Przewodnika górskiego – otrzymuje dodatkowo 1 punkt. 

PUNKTY SIĘ NIE SUMUJĄ! 

Drużyny otrzymują punkty ujemne za: 

 wykluczenie członka drużyny z Rajdu: 15 pkt. 

 zakłócenie ciszy nocnej: 15 pkt.  

 brak apteczki pierwszej pomocy na trasie: 5 pkt. 

 zanieczyszczanie środowiska: 15 pkt. 

 brak dyscypliny na trasie (zmiana trasy, ominięcie pkt. kontrolnego): 5 pkt. 

 nieobecność Kierownika Drużyny na odprawie: 5 pkt. 

 brak ubezpieczenia członka drużyny: 5 pkt. 
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DRUŻYNY ROWEROWE  

Wszyscy rowerzyści są mile widziani na Rajdzie. Trasy należy uzgadniać indywidualnie 
z Sędzią Głównym. 

NAGRODY  

Nagrody ufundowane będą przez Organizatorów Rajdu oraz sponsorów. Będą to 
puchary, a także upominki rzeczowe. 

Możliwe do zdobycia będą między innymi następujące nagrody : 

- nagroda główna – przechodnia – STATUETKA POGRANICZNIKA 
- nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych 
- nagroda Komendanta Głównego SG 
- nagroda Komendanta Głównego Policji 
- nagroda Prezesa ZG PTTK 
- nagroda Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej 
- nagroda Prezesa Ligi Obrony Kraju 
- nagroda Przewodniczącego KKW NSZZ Funkcj. SG 
- nagroda Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów 
- nagroda Przewodniczącego OPZZ 
- nagroda Prezesa Zarządu Głównego ZEiRSG 
- nagroda Prezesa Zarządu Głównego SEiRP 
- nagroda Prezydenta Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych WP 
- nagroda Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
- nagrody Komandora Rajdu 
- nagroda Zarządu Koła PTTK nr 39 „Gryfici” dla najbardziej GOT-owej drużyny 

(zasady przyznawania nagrody – w załączeniu na końcu Regulaminu) 
- nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

oraz inne nagrody ufundowane przez organizacje i osoby współpracujące z 
Komitetem Organizacyjnym Rajdu. 

UWAGA WAŻNE! 

 Rajd wygrywa drużyna w składzie co najmniej 4 osobowym, zgłoszona  
w trybie regulaminowym, która zdobędzie najwięcej punktów.  

 Nagrodę główną stanowi przechodnia statuetka „Pogranicznika”.  

 Z uwagi na przechodni charakter nagrody głównej, drużyna przekazująca 
statuetkę otrzymuje również nagrodę pamiątkową. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 W czasie Rajdu wszyscy jego uczestnicy powinni przestrzegać: 

 regulaminu Rajdu; 

 praw i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleżeństwo, 
przestrzeganie Karty Turysty); 

 poleceń i decyzji organizatorów Rajdu; 

 ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe  
w czasie Rajdu na trasach pieszych, rowerowych i w bazie Rajdu. Odpo–
wiedzialność za powstałe szkody lub wypadki ponoszą indywidualni turyści. 

 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Podczas Rajdu będą potwierdzane oraz weryfikowane punkty do Górskiej 
Odznaki Turystycznej. 

 W czasie trwania Rajdu odbędzie się konkurs strzelania z broni pneumatycznej 
wg następującej punktacji: trafienia w tarczy - odpowiadająca trafieniom ilość 
punktów. 

1 – 5  
6 – 10  
11 – 15  
16 – 20  
21 – 25  

– 0,5 pkt.  
– 1 pkt.  
– 1,5 pkt.  
– 2 pkt.  
– 2,5 pkt. 

26 – 30  
31 – 35  
36 – 40  
41 – 45  
46 i więcej 

– 3 pkt.  
– 3,5 pkt.  
– 4 pkt.  
– 4,5 pkt.  
– 5 pkt. 

W konkursie udział bierze 1 zawodnik wytypowany z każdej drużyny. 

 O kolejności miejsc i punktacji na podstawie uzyskanych wyników oraz w spra-
wach spornych decyduje Sędzia Główny. Od jego decyzji nie ma odwołania. 

 W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwie lub więcej 
drużyn o kolejności miejsc decyduje ilość punktów zdobyta za orientację 
w terenie. Jeśli nie przyniesie to rozwiązania, decyzję o kolejności miejsc 
podejmuje Sędzia Główny biorąc pod uwagę opinie sędziów dotyczące 
rywalizujących ze sobą drużyn. 



19 

 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do uczestnictwa  
w Rajdzie tych osób, które nie będą spełniać warunków określonych  
w niniejszym Regulaminie. 

 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz na przejazdy mikrobusami opła-
cają sami  uczestnicy Rajdu. 

 Uczestników Rajdu obowiązują:  

 ubranie dostosowane do trudnych warunków terenowych,  

 dobrze wyposażona apteczka,  

 znajomość regulaminu Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego,  

 kultura na szlaku i zdyscyplinowanie,  

 posiadanie proporca drużyny i emblematów rajdowych.  

 W trakcie Rajdu można zdobyć odznakę  
turystyczno – krajoznawczą PTTK „Szlakami  
Obrońców Granic”.  

Regulamin i Załączniki dostępne są w wersji elektronicznej  

na stronie internetowej: 

http://www.gryfici.szczecin.pttk.pl 

MILE WIDZIANE: BEZPRETENSJONALNOŚĆ, 
ŻYCZLIWOŚĆ I UŚMIECH - CODZIENNIE. 

 

Z turystycznym pozdrowieniem 

Komitet Organizacyjny Rajdu 

http://www.gryfici.szczecin.pttk.pl/
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PROGRAM RAJDU  
ORAZ TRASY PIESZE 

Niedziela: 22 czerwca 2014 r. 

godz. 1000 – 1700  Przyjmowanie uczestników Rajdu na terenie DW „Kolejarz”. 

godz. 1700 – 1800 Obiadokolacja. 

godz. 1800 – 1900 Otwarcie Rajdu. 

godz. 2000  Odprawa Kierowników Drużyn (po uroczystym otwarciu Rajdu). 

Poniedziałek: 23 czerwca 2014 r. 

godz. 0700 – 0800  Śniadanie. 

godz. 0800 – 1700 Dojazd autobusem do Muszynki.  
(wyjazd od godziny 800 spod DW „Kolejarz”) 

Czas przejścia: 
ok. 4 godz. 

Muszynka – Rezerwat Okopy Konfederackie –  
Kamienny Horb (827 m n.p.m.) – Wojkowa. 

Po przejściu trasy – powrót autobusem do DW „Kolejarz”. 

Dla zaawansowanych 
łącznie ok. 7 godz. 

Kontynuacja trasy przez:  

Dubne (904 m n.p.m.) – Malnik (726 m n.p.m.) – Muszyna – Złockie 
(całość „żółtym szlakiem”).  

Atrakcje na trasie: Cerkiew św. Jana Ewangelisty w Muszynce, Rezerwat Okopy 
Konfederackie nad Muszynką, Cerkiew św. Kosmy i Damiana w Wojkowej. 

godz. 1700   Obiadokolacja. 

godz. 1800 – 1900 
Wpisywanie punktacji za zweryfikowane odznaki turystyczne i 
członkostwo w organizacjach turystycznych. 

godz. 1900  Odprawa Kierowników Drużyn. 
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Wtorek: 24 czerwca 2014 r. 

godz. 0700 – 0800  Śniadanie. 

godz. 0800 – 1600 Wyjście na trasę: 

Czas przejścia: 
ok. 6 godz. 

Złockie – Jaworzyna Krynicka – Krynica  
(całość „zielonym szlakiem”).  
Powrót do Złockiego we własnym zakresie. 

Na trasie sprawdzian topograficzny. Niezbędna busola, linijka, 
ołówek. W przypadku złych warunków atmosferycznych 

sprawdzian będzie przeniesiony na czwartek 26 czerwca. 

Atrakcje na trasie: panoramy ze szczytu Jaworzyny, Ośrodek Kultury Górskiej PTTK przy 
schronisku na Jaworzynie, zabytki Krynicy (m.in. zabudowa zdrojowa i Muzeum Nikifora). 

godz. 1700   Obiadokolacja. 

godz. 1900  Odprawa Kierowników Drużyn. 

Środa: 25 czerwca 2014 r. 

godz. 0700 – 0800  Śniadanie. 

godz. 0800 – 1400 Wyjście na trasę: 

Czas przejścia: 
ok. 4 godz. 

Złockie – baza namiotowa Studenckiego Koła Przewodników 
Beskidzkich (brak oznakowania szlaku) – Muszyna Zamek („żółta 
ścieżka”) – zwiedzanie Muszyny – przejście „zielonej ścieżki 
dydaktycznej” w rezerwacie przyrody „Las Lipowy Obrożyska” – 
Złockie. 

Atrakcje na trasie: Zamek Muszyński, Muzeum Regionalne PTTK,  
rezerwat przyrody „Las Lipowy Obrożyska”. 

Po zejściu z trasy: 
 Konkurs strzelecki.   

 NOWOŚĆ – konkurs dla dzieci  „Tor małego komandosa”. 

godz. 1500   Obiadokolacja. 

godz. 1700   Konkurs piosenki turystycznej zakończony ogniskiem. 

godz. 1900  Odprawa Kierowników Drużyn. 
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Czwartek: 26 czerwca 2014 r. 

godz. 0700 – 0800  Śniadanie. 

godz. 0800 – 1500 Przejście na trasę: 

Czas przejścia: 
ok. 6 godz. 

Złockie – Szczawnik („żółty szlak”) – „czerwoną ścieżką 
dydaktyczną” wzdłuż potoku Milik do „szlaku niebieskiego” – Pusta 
Wielka (1060 m n.p.m.) – Bacówka PTTK „Nad Wierchomlą” – 
zejście do Szczawnika „niebieskim” i „żółtym szlakiem” – Złockie. 

Atrakcje na trasie: Cerkiew św. Dymitra w Szczawniku, kapliczka przy „żółtym szlaku”  
przy zejściu do Szczawnika, panoramy z grzbietu między Pustą Wielką  

a Bacówką PTTK „Nad Wierchomlą”. 

Po zejściu z trasy:  Konkurs z wiedzy o terenie Rajdu 

(w zakres wchodzą też informacje dot. 
GOT, historii turystyki, SG i Policji). 

godz. 1700  Obiadokolacja. 

godz. 1900  Odprawa Kierowników Drużyn. 

Piątek: 27 czerwca 2014 r. 

godz. 0700 – 0800  Śniadanie. 

godz. 0800 – 1300 Przejście na trasę: 

Czas przejścia: 
ok. 4 godz. 

Złockie – Muszyna – Malnik (726 m n.p.m.) – Garby (830 m n.p.m. –  
„żółtym szlakiem”) – Powroźnik („niebieskim szlakiem”) – Złockie.  

Atrakcje na trasie: Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku (jedna z najstarszych w Polsce – 
wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO). 

godz. 1500  Obiadokolacja. 

godz. 1700   Uroczyste podsumowanie Rajdu – wręczenie dyplomów i nagród. 

godz. 1800  Ognisko z częścią artystyczną. 
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Sobota: 28 czerwca 2014 r. 

godz. 0700 – 0800  Śniadanie. 

godz. 0800 – 1100 Wykwaterowanie i wyjazd uczestników Rajdu. 

Szczegóły tras oraz powrotu do obozowiska będą omawiane 
każdorazowo na odprawach kierowników drużyn. 

 

 

Na zdjęciu: Dom Wczasowy „KOLEJARZ”. 
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ZASADY PRZYZNAWANIA PUCHARU DLA 

 „Najbardziej GOT–owej drużyny 43. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego 

„Szlakami Obrońców Granic”, Beskid Sądecki 2014” 

 
Zarząd Koła PTTK nr 39 „Gryfici” działającego przy Placówce Straży 
Granicznej w Szczecinie, z okazji 50–lecia istnienia koła ufundował 
puchar dla „Najbardziej GOT–owej drużyny 43. Ogólnopolskiego 
Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic” Beskid Sądecki 
2014. Puchar zostanie przyznany drużynie rajdowej na podstawie 
oceny czterech, zweryfikowanych książeczek GOT PTTK należących  
do różnych, zgłoszonych członków tego samego zespołu rajdowego  
z zachowaniem poniższej punktacji: 

Rodzaj odznaki GOT PTTK Pkt. 

Popularna GOT 10 

Mała brązowa GOT 20 

Mała srebrna GOT 30 

Mała złota GOT 40 

Duża brązowa GOT 50 

Duża srebrna GOT 60 

Duża złota GOT 70 

dodatkowo za każdą normę do odznaki  
„Za Wytrwałość” GOT 

5 

Mała „Za Wytrwałość” GOT 90 

Duża „Za Wytrwałość” GOT 100 

Punkty dodatkowe za zweryfikowane normy do odznaki „Za 
wytrwałość” dodawane są do punktów uzyskanych za najwyższą 
posiadaną odznakę  (tj. małą złotą lub duże GOT). Puchar 
przydzielony zostanie przez komisję wyłonioną spośród organizatorów 
i członków Koła PTTK nr 39, niezależnie od ogólnej punktacji 
rajdowej. W konkursie nie bierze udziału drużyna (-y) rajdowa (-e) 
fundatora nagrody. 
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Sympatycy Turystyki Motorowej (TM) – lato 2014. 

Serdecznie zapraszam na 43. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – 
Turyści Zmotoryzowani w Beskidzie Sądeckim: zapraszam w imieniu KTM „Westerplatte” 
o/Gdańsk. Podobnie jak w latach ubiegłych proponuję trasę przyjazdu wcześniej zaplanować 
wraz z miejscami do zwiedzenia. Potwierdzeniem obecności w Beskidzie Sądeckim będzie 
stempel lub wlepka. 

Po trasie przejazdu w Małopolsce warto zwiedzić … 

Ratusze – Biecz (1580 r.), Gorlice (1790 r.), Grybów (1902 r.) ,Kraków (XIII-XIV w.), 
Niepołomice (1903 r.), Nowy Sącz (1897 r.), Nowy Wiśnicz (1620 r.), Nowy Targ (XIX w.), 
Skawina (1904 r.), Tarnów (1390 r.), obecny (1892 r.). 

Parki Narodowe i Krajobrazowe: Magurski PN, Babiogórski PN, Gorczański PN, Ojcowski PN, 
Pieniński PN, Tatrzański PN, Popradzki PK, PK Beskid Mały, Bielawsko – Tyniecki PK, 
Tenczyński PK, PK Dolinki Krakowskie, Dłubniański PK, PK Orlich Gniazd, Rodniański PK, 
Ciężkowicko – Rożnowski PK, PK Pasmo Brzanki, Wiśnicko – Lipnicki PK. 

Sanktuaria: Kraków – św. Stanisława, BM Łagiewniki, KŚ Mogiła, św. Brata Alberta – Kalwaria 
Zebrzydowska – Ludźmierz MB Królowej Podhala – Stary Sącz św. Kingi – Tarnów MB Bolesnej 
– Wadowice MB Szkaplerznej – Zakopane Krzeptówki MB Fatimskiej. 

Uzdrowiska: Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Rabka Zdrój, Szczawnica, Wieliczka, Wysowa 
Zdrój, Muszyna Złockie Zdrój , Żegiestów Zdrój.  

UNESCO: Kraków – Stary Rynek, Wieliczka – kopalnia soli, zamek żupny , Bochnia – kopalnia, 
Kalwaria Zebrzydowska – sanktuarium i park pielgrzymkowy , Auschwitz – Birkenau (niemiecki 
obóz), kościoły drewniane – Brunaty Wyżne, Kwiatoń, Owczary, Powroźnik, Lipnica Murowana, 
Binarowa, Sękowa, Dębno. 

Muzea : Kraków - na Wawelu, Narodowe, Galeria Sukiennice, Czartoryskich, Archidiecezjalne, 
Etnograficzne, Stara Synagoga, Lotnictwa; Tarnów – Ratusz, Diecezjalne, Etnograficzne; Rabka 
Zdrój – im. Orkana, kolejnictwa; Krynica - Nikifora; Zakopane – Tatrzańskie, Stylu 
Zakopiańskiego; Biecz – Aptekarstwa; Niepołomice – Zamek; Bochnia – im Fischera; Wadowice 
- Dom JPII; Sucha Beskidzka – Zamek; Szczucin – Drogownictwa;  

Skanseny : Nowy Sącz, Wygiełdów, Zubrzyca, Dobczyce, Sidzina, Szymbark, Zawoja. 

Złockie obecnie dzielnica Muszyny, na południe od Jaworzyny Krynickiej (1114 m n. p. m.).  
We wsi była drewniana cerkiew połemkowska, grekokatolicka , obecnie rzymsko – katolicka 
parafia Narodzenia NMP z 1873 r. na planie krzyża zwieńczona kopułą, polichromia 1873 r., 
ikony z XIX w. Ośrodek turystyczno sanatoryjny. 

 

Dla KTM Westerplatte PTTK O/Gdańsk sporządził: 

Przodownik Turystyki Motorowej PTTK nr 3712 

Józef Wrzeszczyński 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

pieczątka     pieczątka    pieczątka 
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(pieczątka rajdowa organizatora) 

 

Numer drużyny 
(nadaje organizator) 

 
Organizacja zgłaszająca 

(pełna nazwa i adres) 
 

................................................................ 
 

................................................................ 
 

................................................................ 
 

................................................................ 
 

 

Lp. Nazwisko i imię 
(Kierownika drużyny podkreślić) 

Data ur. Nr tel. kom. 

Uwagi: 

P – turysta pieszy 
TR – turysta rowerowy 

     

     

     

     

     

  
 

Wpisowe za ............................... osób w wysokości .................................... zł 

(słownie: ....................................................................................................... zł) 

wpłacono przelewem / gotówką* dnia ............................................................ . 

Termin przybycia do bazy Rajdu ………………………....................................... 
(data, przybliżona godzina) 

 
 
 

.............................................. 
Miejscowość i data, pieczątka instytucji, 
podpis Kierownika Drużyny zgłaszającej 

* Niewłaściwe skreślić.  

KARTA 
ZGŁOSZENIA 

NA RAJD 
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Notatki 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


