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SUDETY
Pochodzenie nazwy Sudety nie jest dostatecznie wyjaśnione podobnie,
jak nie jest znane znaczenie tego słowa. Jako określenie nazwy pasma górskiego
Sudety Sudeti Montes pojawiają się w II w.n.e. w opisie „Germanii Wielkiej”
Klaudiusza Ptolemeusza, astronoma i wybitnego geografa starożytności. Spór
jaki wiedli w XVI i na początku XVII wieku humaniści studiujący tekst
Ptolemeusza dotyczył m. in. lokalizacji Sudetów, tym bardziej, że Ptolemeusz
używał też drugiej nazwy „Askiburgion” dla oznaczenia gór dzielących Śląsk
i Czechy. Równie długą ewolucję przeszedł kartograficzny obraz Sudetów.
Począwszy od mapy Mikołaja z Kuzy z XV w., poprzez mapę Marcina Helwiga
z 1561 r. do atlasu Jana Hormana z 1736 r., obraz ten stawał się coraz bardziej
zbliżony do dzisiejszego.
Sudety to pasmo górskie położone w południo-zachodniej Polsce, na
styku granic trzech państw: Polski, Czech i Niemiec. Część pasma znajduje się
również po stronie czeskiej.
Sudety to nie tylko jeden z najpiękniejszych regionów Polski, ale też to
jedno z najbardziej specyficznych miejsc w Europie. Znajdują się tutaj
najstarsze góry tego kontynentu - Góry Sowie oraz jedyne w całej Europie góry
płytowe - Góry Stołowe. Także pod względem klimatycznym jest to miejsce
specyficzne – najwyższe ich pasmo Karkonosze należą do najbardziej
zamglonych i wietrznych gór na naszym kontynencie. Najwyższy szczyt to
Śnieżka /1603/. Budowa geologiczna Sudetów ze względu na swoją strukturę
nazywana jest mozaikową. W wielu pasmach znajdują się ślady po ostatnich
aktywnościach wulkanicznych w postaci bazaltowych wylewów, które tworzą
czasem całe góry.
Sudety to także miejsce kontrastów. Obok siebie współistnieją: dzika
przyroda, wielkie miasta, opuszczone sztolnie i kamieniołomy, głębokie doliny
i wysokie góry. W zabytkowych uzdrowiskach dostępne są lecznicze wody
mineralne. Na szczęście szczególnie cenne miejsca chronione są 2 parkami
narodowymi, licznymi parkami krajobrazowymi i rezerwatami.
Sudety razem z przedgórzem stanowią geologiczną całość aż po tereny
leżące nad doliną Odry. Krajobrazowo jednak ważniejszy jest uskok tektoniczny,
który jest widoczny praktycznie na całej długości Sudetów na linii Bolesławiec Złotoryja - Jawor - Świebodzice - Złoty Stok w postaci wyrastających nagle
kilkusetmetrowych wałów górskich. Jedynie wjazd od strony Pogórza
Wałbrzyskiego i Kaczawskiego nie jest tak gwałtowny, jak jest to w przypadku
Gór Sowich, Bardzkich i Złotych, co po części spowodowane jest faktem, że te
akurat pasma są niewysokie.
Sudety rozumiane w węższym zakresie jako pasma górskie nie
obejmujące Przedgórza Sudeckiego dzielą się na trzy części: Sudety Wschodnie,
Sudety Środkowe i Sudety Zachodnie.

Rejon Sudetów uważany jest za niezwykle atrakcyjny turystycznie, góry
choć niewysokie, to niezwykle piękne, bogate krajobrazowo i przyrodniczo,
przyciągają rzesze turystów, a wiele kilometrów szlaków turystycznych
wiodących przez przepiękne góry zachęca do uprawiania turystyki.
Główny Szlak Sudecki
Koncepcja szlaku pojawiła się na posiedzeniu Międzyoddziałowej
Komisji Sudeckiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, która odbyła się 24
października 1947 r. Rok później zaczęto prace nad znakowaniem szlaku.
Z okazji 100-lecia turystyki w Polsce, przypadającego w 1973 roku, Komisja
Turystyki Górskiej ZG PTTK nadała Głównemu Szlakowi Sudeckiemu imię
Mieczysława Orłowicza, w uznaniu jego zasług dla turystyki i krajoznawstwa.
Na przestrzeni lat przebieg szlaku ulegał pewnym modyfikacjom.
Obecnie rozpoczyna się w Świeradowie-Zdroju, a kończy w Prudniku. Szlak
omija kilka ważnych sudeckich punktów, w tym szczyty Śnieżki oraz Śnieżnika.
Długość szlaku to około 440 kilometrów, a szacowany czas przejścia 104 godziny.
Karkonosze
Karkonosze są największym i najwyższym masywem górskim
w Sudetach i zarazem Czech, rozciągającym się na przestrzeni ok. 70 km
/w Polsce około 36 km/. Szerokość pasma waha się od 8 do 20 km. Karkonosze
zajmują powierzchnię ok. 650 km², z czego do Polski należy 185 km², czyli
ponad 28%. Są jedynym pasmem, którego partie grzbietowe przekraczając
wysokość 1400 m. sięgają powyżej granicy lasu. Ich najwyższy szczyt, Śnieżka
(1603 m), jest zarazem najwyższą kulminacją Sudetów. Są także jedynym
pasmem, które posiada cechy rzeźby wysokogórskiej. Na zachodzie sąsiadują
z Górami Izerskimi, oddzielone od nich Przełęczą Szklarską i dolinami
Kamiennej, Mielnicy, Mumlawy i Izery. Na wschodzie Przełęcz Lubawska
oddziela je od Gór Kamiennych, Vranich i Javorich Hor. Granicę północną
tworzy próg tektoniczny na linii od Piechowic po Kowary, w części biegnie ona
podnóżem Grzbietu Lasockiego, który przez Przełęcz Kowarską łączy
Karkonosze z Rudawami Janowickimi. Granice południowe stanowi umowna
linia prowadząca przez miejscowości Jilemnice, Vrchlabi, Mlade Buky.
Polska część Karkonoszy należy do dorzecza Odry i zlewiska Morza
Bałtyckiego, czeska do dorzecza Łaby wpływającej do Morza Północnego.
Karkonosze stanowią część jednostki geologicznej zwanej masywem,
obejmującej nadto część Gór Izerskich, Kotlinę Jeleniogórską i część Rudaw
Janowickich. Jej centralną część tworzy intruzja granitowa, powstała w okresie
górnokarbońskim ok. 320 mln lat temu. Otaczają ją skały metamorficzne. Na
kontakcie z granitem skały te uległy przeobrażeniom, w wyniku czego powstały
odporne hornfelsy, z których zbudowany jest m. in. Czarny Grzbiet ze Śnieżką.

Cała ta strefa jest okruszcowana, a spotykane w niej złoto, srebro, ołów, miedź,
żelazo i uran były obiektem działalności górniczej. Granit, podstawowy budulec
Karkonoszy, występuje w kilku odmianach: porfirowaty, równoziarnisty
i aplitowy. Spękania w granicie nadają mu charakterystyczną kwadrową
oddzielność, wpływającą na proces wietrzenia i kształt form skalnych. Ruchy
górotwórcze w orogenezie alpejskiej (20-2 mln. lat temu) spowodowały
blokowe wypiętrzenie Karkonoszy. Bloki te zostały rozcięte dolinami rzek
i potoków, a spod usuniętej zwietrzeliny wypreparowane zostały
charakterystyczne dla krajobrazu skałki. W okresie ostatnich 2 mln. lat kolejne
oziębienia klimatu spowodowały kilkakrotne zlodowacenia. Dziełem lodowców
są jedyne w Sudetach kotły, moreny i stawy polodowcowe. Klimat Karkonoszy
cechuje się zmiennością pogody, wysoką wilgotnością powietrza, znacznym
zachmurzeniem i dużymi opadami. Pokrywa śnieżna utrzymuje się często przez
siedem miesięcy. Świat roślin i zwierząt podobny jest do innych partii Sudetów.
Występuje tu ok. 1300 gatunków roślin, wśród nich 27 endemicznych. Ze
zwierząt spotyka się jelenie, sarny, muflony, dziki, lisy i borsuki.
W średniowiecznej Europie Karkonosze i Góry Izerskie były miejscem
doskonale nadającym się do produkcji szkła. Zaletami regionu były ustronne
położenie, zasobne w lasy dające niezbędny opał i popiół ze spalania drzew
liściastych - tak zwany potaż, jeden ze składników, z którego powstaje masa
szklana. Z górskich potoków czerpano niezbędną przy produkcji szkła wodę.
Duże znaczenie miały zlokalizowane tutaj przez walońskich poszukiwaczy
bogate złoża kwarcu. Hutnicy, podobnie jak i Walonowie, skrzętnie chronili
tajemnice swojego fachu, gdyż wyroby ze szkła należały w średniowiecznej
Europie do przedmiotów luksusowych. Działali, gromadząc się w niewielkie
zespoły wytwórcze i zakładając swego rodzaju wspólnoty rzemieślnicze.
Budowali niewielkie piece hutnicze, lokując je w odludnych miejscach, żeby nie
zdradzać sekretów produkcji przed niepowołanymi. Po dokonaniu wytopu
i podziale wykonanych przedmiotów, hutnicy rozchodzili się, aby sprzedawać
swoje wyroby. Zapewne opowiadali przy tym o karkonoskim Duchu Gór.
Dawni szklarze stanowiska, w których zakładali huty, otaczali legendami tak,
aby niepowołanych utrzymywać z dala od miejsc ich pracy. Przykładem takich
praktyk, mających na celu odstraszenie postronnych obserwatorów, były historie
rozpowszechniane wokół jednej z najstarszych hut szkła w Karkonoszach, która
znajdowała się w Piechowicach - Cichej Dolinie. Ustronnie położona huta
działała w porośniętym gęstym lasem wąwozie, pomiędzy wzniesieniami
Młynnik i Trzmielak oraz Sobiesz, do którego prowadziła "Ścieżka
zadżumionych". Nie można wykluczyć, że nazwa ścieżki powstała w okresie
wielkiej epidemii dżumy, zwanej "Czarną Śmiercią", która szalała w Europie od
1348 r. Choroba ta pochłonęła co najmniej dwadzieścia pięć procent ludności
kontynentu i wydawała się być biczem Bożym karzącym za grzechy. Tak więc
już sama nazwa ścieżki musiała napawać strachem mieszkańców Karkonoszy.
Cicha Dolina była miejscem, w którym pojawiać się też miały nocne pochody
szkieletów, czy postać mężczyzny bez głowy. Dawne przekazy wzmiankowały

w Cichej Dolinie istnienie kaplicy, którą wybudowano po zakończeniu pracy
średniowiecznej huty szkła. Kaplica miała zapewne za zadanie odpędzać
zadomowione tutaj złe moce, które strzegły tajemnic karkonoskich szklarzy.
Trzecią grupą penetrującą w dawnych czasach Karkonosze i Góry
Izerskie byli "laboranci" – poszukiwacze i wytwórcy ziołowych medykamentów.
Legendarny początek kręgowi śląskich "laborantów" dali rozczarowani oficjalną
nauką studenci medycyny uniwersytetu w Pradze. Pojawili się w górach i przy
współpracy z miejscowymi zielarzami podnieśli lecznicze wykorzystanie
tutejszych roślin do wyżyn medycznej doskonałości. "Laboranci" zajmowali się
nie tylko zbieraniem, przygotowywaniem leków i ich sprzedażą, ale też czasem
nielegalnymi praktykami lekarskimi. Głównym miejscem sprzedaży ziołowych
medykamentów były jarmarki i odpusty oraz handel domokrążny. Do ogromnej
popularności leków przyczyniła się legenda otaczająca od wieków Karkonosze siedzibę Ducha Gór. W drugiej połowie XVII w. M. J. Praetorius w zbiorze
"Znane i nieznane historie o karkonoskim Duchu Gór" zamieścił wiele legend
dotyczących zielarzy i postaci karkonoskiego władcy. W jednej z nich pisał:
Duch Gór nie pozwala ograbić swego ogrodu. Pewnego razu czterech
Walończyków poszło do Krebsa laboranta z Piechowic, który mieszkał pod
górami i prosili go, żeby zechciał z nimi pójść w góry. Obiecali przy tym
postępować według jego woli. Krebs zapytał ich, czego zamierzają szukać
w górach. Odpowiedzieli, że chcą korzeni i szlachetnych kamieni, między
innymi także prawdziwego korzenia mandragory. Krebs powiedział im
i sumiennie ich ostrzegł, żeby szukali czego chcą, ale korzeń mandragory mają
zostawić w spokoju, ponieważ Pan Gór, jeśliby miał ów korzeń, to zostawi go
dla siebie. Nie da go nikomu innemu, prócz tego, komu zechce go dać.
Odpowiedzieli, że to właśnie z powodu korzenia mandragory wybrali się w tak
daleką podróż i zamierzają poważyć się na to na własne ryzyko
i odpowiedzialność. Krebs ostrzegł ich jeszcze raz sumiennie, lecz nie chcieli go
słuchać. Kiedy później jeden z nich wziął motykę i uderzył nią pierwszy raz
w ziemię, wtedy upadł, stał się czarny jak węgiel i natychmiast skonał. Trzej
pozostali tak się przestraszyli, że uwierzyli Krebsowi, który ich przecież
ostrzegał. Wtedy poszli z nim szukać innych kamieni szlachetnych, a swego
dobrego kompana pochowali. "Laboranci" podtrzymywali ten mit obierając
sobie za patrona karkonoskiego władcę, niejednokrotnie jego podobiznami
ozdabiając zielarskie kramy. Duch Gór bywał określany przez nich jako
"Wurzelmann", czyli "korzennik" - najbardziej wtajemniczony w leczniczą
skuteczność karkonoskich ziół.
W przedstawieniach Ducha Gór dominowały dwa nurty: tradycyjny baśniowy oraz symbolizujący karkonoskiego władcę jako uosobienie sił natury,
który w trudnych chwilach dobrym ludziom niósł pomoc, lecz złym potrafił
dotkliwie zaszkodzić. Z upływem lat karkonoski Duch Gór stawał się coraz
bardziej pogodny i łaskawy, choć nie stracił nic z legendarnej mocy. „Rzepiór”
to inna nazwa „Karkonosza”, która od pradawnych czasów pojawia się
w tysiącach postaci żywych i nieożywionych.

Od dawna znana była w Karkonoszach postać świętego Wawrzyńca.
Wawrzyniec znany był w karkonoskiej tradycji jako patron górników, hutników
i poszukiwaczy skarbów. W 1158 r. książę Bolesław Kędzierzawy wysłał
dwunastu poddanych w dolinę Jedlicy, na północne zbocza wzniesienia
Średniak, poniżej Przełęczy Okraj, którzy założyli osadę o nazwie “Żelazna
Góra”. Zaczęli wydobywać rudę i ją wytapiać. W 1225 r. kowarscy górnicy
i hutnicy wybudować mieli drewnianą kaplicę pod wezwaniem św. Wawrzyńca.
W czasach nowożytnych pełni jeszcze obaw ludzie coraz częściej zapuszczali
się w nieprzystępne królestwo groźnego Ducha Gór. Z czasem o Śnieżkę zaczęły
się toczyć spory graniczne. Do szczytu rościł sobie pretensje Albrecht hr.
Wallenstein, wybitny wódz wojsk cesarskich podczas wojny trzydziestoletniej
oraz rodziny Harrachów i Schaffgotschów. W 1665 r. dla udokumentowania
swoich praw na najwyższym szczycie Karkonoszy Christoph Leopold von
Schaffgotsch rozpoczął budowę kaplicy pod wezwaniem św. Wawrzyńca.
Fundacja kaplicy miała oznaczać także ostateczne pokonanie złych mocy
i przypieczętowanie chrześcijańskiego panowania nad Karkonoszami. Kaplicą
na Śnieżce opiekowali się cystersi z należących do rodziny Schaffgotschów
Cieplic Śląskich. Nieco powyżej dzisiejszego schroniska Strzecha Akademicka
cystersi wznieśli schron mający chronić wędrowców w razie niepogody, który
zwany był jako „Księże Schronisko” i funkcjonował w latach 1738-1824.
Współcześnie święty Wawrzyniec został uznany za patrona przez Sudeckie
Bractwo Walońskie.
Karpacz
Karpacz leży u stóp Śnieżki w dolinach Łomnicy i jej dopływów:
Łomniczki, Bystrzyka, Budniczej Strugi, Dzikiego Potoku i Płomnicy. Obecnie
jest jednolitym organizmem miejskim, który jednak powstał z kilku
dawniejszych osiedli, wsi, osad oraz skupisk bud pasterskich.
Na przełomie XII i XIII wieku, Kotlina Jeleniogórska, a przede
wszystkim same Karkonosze były terenem prawie niezamieszkałym.
Potwierdzają ten stan rzeczy źródła historyczne. Tylko sześć miejscowości
zostało wymienionych w XIII-wiecznych dokumentach: Stara Kamienica 1242,
Jelenia Góra 1281, Cieplice 1281, Malinnik 1288, Rybnica 1288, Jeżów 1299.
Kolejne dwadzieścia dwie miejscowości spotykamy we wzmiankach
pochodzących z przełomu XIII i XIV wieku. Wśród nich są również takie, które
leżą w najbliższym sąsiedztwie współczesnego Karpacza: Miłków, Ściegny,
Sosnówka, ale nie wymienia się żadnej osady, czy też wsi leżącej w obecnych
granicach administracyjnych miasta.
Pierwszymi, legendarnymi poszukiwaczami złota w Karkonoszach,
według Quiringa, mieli być Kreteńczycy około 2000 lat p.n.e. Jednak już
bezsporne dowody potwierdzające pobyt poszukiwaczy złota i szlachetnych
kamieni na terenie Karkonoszy i samego Karpacza można stwierdzić
w potokach leżących na północ i północny-wschód od Karpacza: w Płóczkach,

Ścięgnach, Wilczej Porębie, a także w Sowiej Dolinie, która według Quiringa
odwiedzana była już przez Celtów, którzy około IV-III wieku p.n.e. mieli
prowadzić swoje prace poszukiwacze w okolicach Karpacza. Potwierdzać to
mają typowe kształty starych szybów górniczych, jak również nazwy
geograficzne zawierające wyraz „Eule”, czyli zniekształcone celtyckie
określenie ,Jilova”, oznaczające złoto. Dlatego też Quiring twierdzi, iż Sowia
Dolina już w starożytności była miejscem, gdzie Celtowie poszukiwali złota.
Później wspominano o niej w XV-wiecznych „Walońskich Księgach”. Złoto
wydobywano również w Łomniczce, Złotym Potoku, Łomnicy, jak również
w pobliżu Małego Stawu i na Równi pod Śnieżką.
W roku 1913 przez Karpacz i Karpacz Górny przewinęło się 42 775
turystów, a średni czas pobytu wyniósł 3 tygodnie. Znaczny rozwój ruchu
turystycznego, jaki nastąpił pod koniec XIX wieku, był spowodowany nie tylko
przez czynniki już wcześniej wymienione, ale także dzięki powstaniu zjawiska
turystyki zimowej, która nie byłaby jednak możliwa bez powstania
odpowiedniego zaplecza hotelarsko-turystycznego i rekreacyjnego.
Masowe wycieczki, jakich świadkiem była w połowie XIX w. najwyższa
góra Śląska, spowodowały konieczność wzniesienia na jej szczycie, w roku
1868, schroniska będącego własnością Friedricha Sommera. Liczba miejsc
noclegowych na szczycie Śnieżki wynosiła 110-120 miejsc, zaś do obowiązków
obsługi należało budzenie gości o określonej porze, ponieważ atrakcją tego
miejsca była możliwości obserwowania z okien schroniska wschodu słońca.
W roku 1885, według informacji właściciela, na szczycie było już około 30 00035 000 osób, z tego 6 409 turystów skorzystało z możliwości noclegu na
najwyższym szczycie Sudetów.
Na najwyższym na Śląsku poziomie przebywają w Karpaczu nie tylko
wędrowcy, ale także artyści. Bardzo często pod Śnieżką bywał jeden
z najbardziej utytułowanych współczesnych polskich poetów, Tadeusz
Różewicz, który jest także honorowym obywatelem miasta. W zgodzie z jego
ostatnią wolą został pochowany w Karpaczu, na cmentarzu przy Świątyni Wang.
Ostatnie lata życia spędził tu Henryk Tomaszewski, twórca wrocławskiego
Teatru Pantomimy; jego grób również znajduje się na cmentarzu przy Świątyni
Wang. U swojej rodziny bardzo często gościła przed wojną Else Ury, autorka
opowiadań o Pisklęciu (Nesthäkchen), których rolę dla literatury niemieckiej
można porównać z Anią z Zielonego Wzgórza albo książkami Małgorzaty
Musierowicz.
Andrzej Placek
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CEL RAJDU
 doskonalenie umiejętności uprawiania pieszej turystyki górskiej,
 podnoszenie sprawności fizycznej, w tym orientowania się w terenie
górskim,
 poznawanie piękna przyrody oraz kultury regionalnej Karkonoszy,
 rekreacja i wypoczynek.

II. KOMITET HONOROWY RAJDU
- Komendant Główny Policji
- Komendant Główny Straży Granicznej
- Prezes Zarządu Głównego PTTK
- Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
- Prezydent IPA Sekcja Polska
- Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
- Przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
- Prezes Zarządu Głównego SEiRP
- Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
- Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim
- Burmistrz Karpacza
III. ORGANIZATORZY
- Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych
- Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK
- Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim
IV. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor Rajdu
Przewodniczący Komisji Turystyki
Moderator
Rzecznik prasowy Rajdu
Koordynator Turystyki Motorowej

- Grzegorz Serbakowski
- Kazimierz Rabczuk
- Gabriela Lubańska
- Aleksander Załęski
- Józef Wrzeszczyński

ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI
Sędzia Główny
Sędzia tras pieszych
Sędzia tras pieszych
Sędzia konkursu strzelania
Sędzia konkursu strzelania z łuku

- Andrzej Placek
- Agnieszka Kurmanowska
- Jacek Witas
- Klaudiusz Woźniak
- Karolina Kula

V.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny minimum 4-osobowe reprezentujące
służby mundurowe resortu SW, Wojsko Polskie, organizacje związkowe, PTTK,
szkoły i zakłady pracy, a także resortowi emeryci i renciści oraz członkowie ich
rodzin.
Punktacji rajdowej podlega drużyna czteroosobowa, która może mieć
dodatkowo osoby rezerwowe.
Uczestnikami Rajdu mogą być osoby, które ukończyły 12 rok życia
(młodzież szkolna do lat 18 - pod opieką rodziców lub wychowawców, a dzieci
do lat 12 - wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców). Wszystkich
uczestników Rajdu powinna cechować dobra kondycja, ponieważ impreza
odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
Kierownikiem drużyny powinna być osoba posiadająca doświadczenie
w uprawianiu turystyki górskiej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać odpowiednie obuwie i nieprzemakalne
ubranie oraz dokument tożsamości.
Organizacje zgłaszające drużyny mają obowiązek ubezpieczenia swoich
uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania
Rajdu /nie dotyczy członków PTTK z opłaconą składką członkowską za rok
2016, bowiem obejmuje ich grupowe ubezpieczenie NNW/.
VI. ZASADY FINANSOWANIA
Organizacje zgłaszające drużyny bądź osoby indywidualne ponoszą koszty
wpisowego w wysokości 333 zł (trzysta trzydzieści trzy) od osoby dorosłej.
 dzieci do 3 lat – bezpłatnie /żywią się i śpią z rodzicami/,
 dzieci w wieku 4 - 8 lat – 130,00 zł /posiłki + ognisko + znaczek – śpią
z rodzicami/.
W ramach wpisowego Komitet Organizacyjny zapewnia:
o 4 noclegi,
o 4 śniadania,
o 4 obiadokolacje,
o znaczek rajdowy,
o ognisko z kiełbaskami,
o niespodzianki.
W przypadku zwiedzania obiektów turystycznych, do których opłaca się
wstęp, turyści pokrywają go we własnym zakresie.
UWAGA: W razie nieprzybycia drużyny (lub osoby indywidualnej) na Rajd,
Komitet Organizacyjny nie zwraca kosztów poniesionych przez te osoby.
Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

VII. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW
Zgłoszenia uczestników na Rajd należy przesłać na załączonych Kartach
Zgłoszeń w terminie do 31 sierpnia 2016 roku
a) na adres: krabczuk@interia.pl
b) pocztą resortową na adres: Kazimierz Rabczuk
Komisja Turystyki w resorcie SW
KWP w Krakowie
c) przez Pocztę Polską na adres: Kazimierz Rabczuk
os. Zielone 6/80
33-100 TARNÓW
Telefony kontaktowe
kom. 502 623 226; tel. 14 630 48 37.
Wpisowe należy wpłacać na konto:
NSZZ Policjantów KWP w Krakowie
Krakowski Bank Spółdzielczy 54 8591 0007 0021 0050 8388 0001
z dopiskiem "XXIV RAJD".
Drużyny bądź osoby indywidualne zgłaszające się na Rajd winny posiadać
ze sobą odcinek potwierdzający dokonanie wpłaty za udział w rajdzie.
VIII. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA
Uczestnicy Rajdu zakwaterowani zostaną w obiektach „Nowa Królowa
Karkonoszy” i „Królowa Karkonoszy” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 i 59
oraz DW „Morion” przy ul. Nad Łomnicą 7 w Karpaczu. O miejscu
zakwaterowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników
Rajdu jest ograniczona do 350 osób. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy
przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
IX. PUNKTACJA DRUŻYN
1) Drużyny otrzymują punkty dodatnie za:
-

wiadomości o terenie
konkurs piosenki rajdowej
konkurs strzelania z broni krótkiej
konkurs strzelania z broni długiej
konkurs strzelania z łuku
konkurs rzutu lotkami
posiadanie godła (proporca) /ocena wykonania/
posiadanie apteczki na trasie /ocena wyposażenia/
posiadanie zweryfikowanej książeczki GOT
posiadanie aktualnej legitymacji PTTK

0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
1-5
1-5
5/os.
5/os.

2) Drużyny otrzymują punkty ujemne za:
-

nieobecność kierownika drużyny na odprawie
brak apteczki pierwszej pomocy na trasie
zakłócanie ciszy nocnej
ominięcie punktu kontrolnego

- 10
- 10
- 10
- 10

3) Dla najlepszych drużyn przewidziane są puchary i nagrody.
UWAGA: Komandor Rajdu w porozumieniu z Sędzią Głównym dokonał
modyfikacji punktacji. Usunięto m. in. obligatoryjne punkty dodatnie za wyjście
drużyny na trasę i jej ubiór oraz punkty ujemne za zanieczyszczanie środowiska,
brak ubezpieczenia i wykluczenie członka drużyny; zmniejszono także ilość
punktów dodatnich za wiadomości o terenie. Zmieniono punktację dot.
posiadania proporca (godła) drużyny – proporce oceniane będą przez
Komandora Rajdu i Sędziego Głównego w pierwszy dzień wyjścia na trasę
/dwie oceny w skali 1-5 dzielone przez 2/. W skali 1-5 oceniane będzie także
wyposażenie apteczki, a nie sam fakt posiadania.
X. NAGRODY
Nagrody dla drużyn uczestniczących w Rajdzie ufundowane będą przez
współorganizatorów Rajdu i sponsorów. Mogą to być puchary lub upominki
rzeczowe. Z ustaleń dokonanych przed drukiem Regulaminu wynika, że na
Rajdzie możliwe będą do zdobycia m. in. następujące nagrody:















Komendanta Głównego Policji,
Komendanta Głównego Straży Granicznej,
Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Prezydenta IPA Sekcja Polska,
Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
Przewodniczącego KKW NSZZ Funkcjonariuszy SG,
Prezesa Zarządu Głównego PTTK,
Prezesa Zarządu Głównego SEiRP,
Przewodniczącego Komisji Turystyki w resorcie SW,
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG,
Burmistrza Karpacza,
Komandora Rajdu.

Organizatorzy tradycyjnie przygotują także statuetki dla zwycięzców
w konkursie: piosenki rajdowej, strzelaniu z broni, strzelaniu z łuku, rzutu
lotkami i wiadomości o terenie oraz drobne upominki dla najmłodszych
i najstarszego uczestnika Rajdu.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Rajd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach
samoorganizacji, jest imprezą non-profit i realizowany jest zgodnie
z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 Rajd odbywać się będzie na trasach dla turystów pieszych.
 W czasie trwania Rajdu wszyscy jej uczestnicy winni przestrzegać praw
i zasad obowiązujących na szlakach turystycznych (koleżeństwo,
przestrzeganie Karty Turysty) oraz postanowień Kierownictwa Rajdu.
 Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za szkody i wypadki
powstałe w czasie trwania Rajdu.
 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Podczas Rajdu odbędzie się konkurs strzelania z krótkiej oraz długiej
broni pneumatycznej o energii rażenia poniżej 17 dżuli wg następującej
punktacji:
1–5
1 pkt
6 – 10
2 pkt
11 – 15
3 pkt
16 – 20
4 pkt
21 – 25
5 pkt
26 – 30
6 pkt
31 – 35
7 pkt
36 – 40
8 pkt
41 – 45
9 pkt
powyżej 45
10 pkt
 Podczas Rajdu odbędzie się także konkurs strzelania z łuku i rzutu
lotkami.
UWAGA: W konkursach strzelania i rzutu lotkami udział bierze po
1 zawodniku wytypowanym z danej drużyny. Za zdobycie największej
ilości punktów przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe.
 Sprawdzian z wiadomości o terenie – jak w roku ubiegłym –
przeprowadzony zostanie w formie ustnej. Pytania do sprawdzianu
opracowano korzystając z:
Przewodnika „KARKONOSZE POLSKIE I CZESKIE” Waldemara
Brygiera /Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, wydanie z 2013 r./,
Atlasu Gór Polskich /ExpressMap, wydanie III, wrzesień 2010/,
Regulaminu Rajdu.

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmiany przebiegu
zaplanowanych tras.
 Na odprawach wymagana jest obecność wszystkich kierowników drużyn
uczestniczących w Rajdzie.
 W bazie Rajdu będą potwierdzane – a w miarę możliwości weryfikowane
– punkty zbierane w celu uzyskania odznak turystyki kwalifikowanej.
 Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania uczestników Rajdu
w terminie 18 – 20.09.2016 r. w następującej cenie:
- 60 zł od osoby za dobę /nocleg ze śniadaniem/,
- dodatkowo 15 zł od osoby za kolację.
UWAGA: Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00 dnia
następnego. O wcześniejszym przyjeździe należy poinformować
organizatorów na karcie zgłoszenia, telefonicznie lub e-mailem. Opłaty
za pobyt w w/w terminie należy uiszczać indywidualnie w recepcji /nie
wpłacać razem z wpisowym/.
 W dniach wyjścia na trasę /21-23.09/ przy śniadaniu można będzie
zakupić kanapki /bułki/ w cenie 3 zł za sztukę.
 Dla uczestników Rajdu parking w miejscu zakwaterowania bezpłatny.
Do zobaczenia na trasach
Komitet Organizacyjny Rajdu

PROGRAM RAJDU
20 września 2016 roku - wtorek
do godz. 17:30
godz. 18:00
godz. 18:30
godz. 19:30
godz. 20.00

- przyjmowanie uczestników Rajdu
- uroczyste otwarcie Rajdu
- obiadokolacja
- odprawa kierowników drużyn
- Wieczór Integracyjny

21 września 2016 roku - środa
godz. 8:00
- śniadanie
godz. 9:00 - 9:30 - wyjście na trasę
TRASA Wyjście z bazy - Królowa Karkonoszy ul. Konstytucji 3 Maja 59 - do
ul. Piastowskiej, ulicą Piastowską do szlaku zielonego, szlakiem
zielonym do Wilczej Poręby przez Szeroki Most, dalej czarnym
szlakiem przez Buławę /877 m/ na Sowią Przełęcz, dalej w lewo
szlakiem niebieskim na Przełęcz Okraj, z przełęczy zielonym
szlakiem Tabaczaną Ścieżką przez Budniki do Szerokiego Mostu
i dalej do Wilczej Poręby i do ul. Piastowskiej, którą zejście do bazy.
Łącznie czas pobytu na szlaku około 5,30 h (trasa w odwrotnym
kierunku ma łagodniejsze podejście na Przełęcz Okraj), asfalt na
odcinku około 1500 m; przewyższenie 530 m.
godz. 17:30
godz. 19:30
godz. 20:00

- obiadokolacja
- odprawa kierowników drużyn
- dyskoteka

22 września 2016 roku - czwartek
godz. 8:00
- śniadanie
godz. 9:00 - 9:30 - wyjście na trasę
TRASA

Wyjście z bazy w prawo do szlaku czerwonego, dalej w prawo
szlakiem czerwonym po tamie przez Płuczki do Rozdroża pod
Grabowcem, dalej w lewo niebieskim szlakiem obok kapliczki św.
Anny (klucz od kapliczki był w ośrodku „Lubuszanin”) i Dobrego
źródła do Borowic, z Borowic przez Dolinę Pięciu Potoków szlakiem
żółtym do Rówienki i w lewo niebieskim obok kościółka Wang do
Białego Jaru, z Białego Jaru uliczkami do bazy lub szlakiem zielonym
do ul. Piastowskiej.
Łącznie czas pobytu na szlaku 3,50 h /asfalt na odcinku 1200 m;
przewyższenie około 360 m/.

godz. 13:00
godz. 15:00
godz. 16:00

- konkursy strzelania
- konkurs z wiedzy o terenie
- obiadokolacja

godz. 17:00
godz. 18:30
godz. 19:30
godz. 20:00

- konkurs piosenki o tematyce rajdowej
(preferowane będą własne słowa do znanych melodii)
- sprawdzanie legitymacji PTTK i książeczek GOT
- odprawa kierowników drużyn
- biesiada przy piosence turystycznej

23 września 2016 roku - piątek
godz. 8:00
- śniadanie
godz. 9:00 - 9:30 - wyjście na trasę
TRASA Wariant I.
Wyjście z bazy przez Biały Jar do Karpacza Górnego, dalej szlakiem
niebieskim przez Polanę, obok Schroniska Samotnia, Schroniska
Strzecha Akademicka, Spalonej Strażnicy, Domu Śląskiego na
Śnieżkę - kilka możliwości zejścia. Można wyjechać kolejką.
Łącznie czas pobytu na szlaku (bez popasów) około 7,30 h.
Wariant II.
Wyjście z bazy do Białego Jaru szlakiem żółtym, dawnym torem
saneczkowym obok Schroniska Strzecha Akademicka, Spalonej
Strażnicy, Domu Śląskiego na Śnieżkę (można pominąć szczyt
i wrócić do bazy szlakiem czerwonym przez Pielgrzymy). Można
wyjechać kolejką.
Łącznie czas pobytu na szlaku (bez popasów) około 7 godzin.
godz. 17:00
godz. 18:00
godz. 20:00

- obiadokolacja
- egzamin na uprawnienia przodownika turystki górskiej
- dyskoteka

24 września 2016 roku - sobota
godz.8:00
godz.8:30-8:57
godz.8:57

- śniadanie
- przygotowanie do zakończenia Rajdu
- uroczyste zakończenie Rajdu

UWAGI:
Osoby pragnące uczestniczyć w Rajdzie na trasach innych niż zaplanowane
w Regulaminie, mogą skorzystać z takiej możliwości – po uprzednim
uzgodnieniu z Sędzią Głównym lub Kierownictwem Rajdu.
Interpretacja Regulaminu Rajdu należy do Komitetu Organizacyjnego
Rajdu.


Informacje o terenie i propozycje tras pieszych opracował Andrzej Placek.

 Projekt okładki i tekst do druku opracował Kazimierz Rabczuk.

 Druk wykonano w Pracowni Poligraficznej KWP w Krakowie.

Punktacja GOT Tras Rajdu

Trasa wycieczki
Karpacz Królowa Karkonoszy – Wilcza Poręba
Wilcza Poręba – Szeroki Most
Szeroki Most – Sowia Przełęcz
Sowia Przełęcz – Skalny Stół – Przełęcz Okraj
Przełęcz Okraj – Budniki – Szeroki Most
Szeroki Most – Wilcza Poręba – Królowa Karkonoszy
Razem
Karpacz Królowa Karkonoszy – Przełączka
Przełączka- Rozdroże pod Grabowcem – kaplica św. Anny
Kaplica św. Anny – Borowice
Borowice – Karpacz Górny (Wang)
Karpacz Górny (Wang)- Karpacz Królowa Karkonoszy
Razem
Karpacz Królowa Karkonoszy - Karpacz Górny (Wang)
Karpacz Górny (Wang) -Polana
Polana – Schr. PTTK Strzecha Akademicka – Spalona Strażnica
Spalona Strażnica – Śląski Dom - Śnieżka
Śnieżka – Śląski Dom- Schr. PTTK Nad Łomniczką
Schr. PTTK Nad Łomniczką – Karpacz Biały Raj
Razem
ŁĄCZNIE

Punktów
wg reg.
GOT
2
1
8
5
7

3
26
5
2
4
7
2
20
3
4
7
4
3
5
26
72

Nr grupy
wg reg.
GOT
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03
S.03

Opracował Jacek Witas

KARTA ZGŁOSZENIA NA RAJD
ORGANIZACJA ZGŁASZAJĄCA
(pełny adres pocztowy z kodem i nr telefonu
lub pieczęć firmowa)
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Numer drużyny
(nadaje organizator)

Nazwa drużyny:
Skład drużyny /na pierwszym miejscu kierownik drużyny/
L.p.

Imię i nazwisko

Adres

PESEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Termin przybycia (data, przybliżona godzina):
Telefon kontaktowy, e-mail:
Podpis kierownika drużyny:
Uwaga: Skład drużyny proszę wpisywać grupami, które będą stanowić obsadę pokoi
2,3 i 4-osobowych

Sympatycy Turystyki Motorowej – wrzesień 2016.
Zapraszam na XXIV Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych Resortu
Spraw Wewnętrznych – Motorowcy w Karkonoszach „Karpacz 2016” w dniach 20-24 września
2016 r. (impreza nr 100/16).
Rajd organizuje Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych a na rajd
motorowy zaprasza Klub Turystyki Motorowej „Motomedyk” o/m PTTK w Płocku. Jest to
nasza 28 wspólna impreza.
Na trasach dojazdu do Karpacza, w trakcie imprezy /wlepki/ i w drodze powrotnej
– warto zwiedzić i potwierdzić obiekty „turystycznie ciekawe”.
Proponuje zwiedzić w rejonie Jeleniej Góry i okolicach:
Piechowice – punkt widokowy Bobrowa Skała; Jagniątków – Willa Hauptmanna; Sobieszów –
Muzeum Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego i Zamek Chojnik /warownia z XIV w./;
Przesieka – Ośrodek buddyzmu Zen, wodospad Podgórnej; Karpacz – Świątynia Wang,
Miejskie Muzeum Zabawek, Muzeum Sportu i Turystyki, rynna saneczkowa, kolejka linowa na
Kopę /1300 m n.p.m./ i dalej szlakiem na Śnieżkę /1602 m n.p.m./; Ścięgny – miasteczko
Western City; Kowary – sztolnia pourazowa , Muzeum Miniatur dolnośląskiej architektury.
Na terenie Dolnośląskiego warto zwiedzić:
Parki Narodowe i Krajobrazowe: PN – Karkonoski, Góry Stołowe; PK – Przemkowski, Chełmy,
Dolina Jezierzycy, Dolina Baryczy, Dolina Bystrzycy, Dolina Bobru, Ślężański, Rudawski,
Książański, Sudetów Wałbrzyskich, Gór Sowich, Śnieżnicki.
Ratusze: najciekawsze to – Wrocław, Ziębice, Wałbrzych, Prusice, Nowa Ruda, Lwówek Śląski,
Lubawka, Legnica, Kłodzko, Kamienna Góra, Jelenia Góra, Bolesławiec.
Jaskinie i podziemia: jaskinie – Niedźwiedzia, Radochowska, Zimna Dziura, Wapienna,
kopalnia węgla kamiennego - Nowa Ruda, złota – Złotoryja, Złoty Stok, sztolnia uranu – Kletno,
Kowary, kompleks Włodarz, sztolnia Walimska, podziemia Osówka /Góry Sowie/, zamek
i podziemia - Książ, twierdze – Kłodzko, Srebrna Góra.
Muzea i skanseny: przemysłu i techniki – Wałbrzych, karkonoskie – Jelenia Góra, skansen
uzbrojenia WP – Jelenia Góra - Cieplice, tkaczy – Kamienna Góra, Kargula i Pawlaka –
Lubomierz, Ślężańskie – Sobótka, kościoły Pokoju – Świdnica i Jawor, Hala Stulecia Wrocław /UNESCO/.
Kościoły: katedry – Wrocław, Świdnica, Legnica; Bazyliki Mniejsze – Krzeszów, Strzegom,
Oleśnica, Ziębice, Twardogóra, Bardo, Bolesławiec; Sanktuaria – Wambierzyce; opactwo
cystersów – Henryków, klasztor – Lubiąż.
Obiekty sportowe: skocznie, wyciągi narciarskie, tory saneczkarskie – Szklarska Poręba,
Karpacz, Kowary, Świeradów Zdrój, Harrachov /Czechy/, stadiony i hale sportowe: Wrocław,
Głogów, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra i inne.
Przodownik Turystyki Motorowej PTTK nr 3712
Józef Wrzeszczyński

pieczątka

pieczątka

pieczątka
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KARTA ZGŁOSZENIA TURYSTYKI MOTOROWEJ - Klubu „Motomedyk” o/m Płock
XXIV Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych
Motorowcy w Karkonoszach „Karpacz 2016” - Impreza nr 100/16
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Uwagi: kierowca – A, pilot – B, pasażer – C
1. załoga 1 nr rej. pojazdu_________________
2. załoga 2 nr rej. pojazdu_________________
3. załoga 3 nr rej. pojazdu_________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla celów organizacyjnych zlotu /zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych Dz. U. nr 133 z dnia 29.08.1997r./
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