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XVII Rajd Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa
Kurasia „Ognia”
W dniach 30 września – 2 października 2022 roku odbędzie się XVII edycja rajdu historycznoedukacyjnego Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia „Ognia” – 3. kompanii ZP „Błyskawica”
oraz Oddziału Partyzanckiego „Wiarusy”.
Organizatorami rajdu są: Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznych ZP „Błyskawica” im. Józefa
Kurasia „Ognia”, I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdroju, Nowotarska Grupą
Mieszkańców „Pamięć” z Nowego Targu oraz Hufiec ZHP Nowy Targ.
Współorganizatorem merytorycznym rajdu jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.
Patronat honorowy nad Rajdem objął Starosta Powiatu Nowotarskiego.
Rajd adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
zainteresowanej najnowszą historią Małopolski. Wzorem poprzednich lat, uczestnicy – tworząc
samodzielne kilkuosobowe patrole – w pierwszym i drugim dniu rajdu będą przemierzać szlaki, wykonując
wyznaczone przez organizatorów zadania podczas przejścia trasy.

W czasie trwania wydarzenia uczestnicy poznają dzieje niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat
1939–1947 na terenie Podhala i Tatr. Dotrą do miejsc i obiektów związanych z historią walk o
niepodległość Polski oraz osobiście będą mogli uczestniczyć w rekonstrukcji wydarzeń w terenie.
Rajd odbędzie się na terenie Gorców, a bazą dla uczestników będzie I Liceum Ogólnokształcące im. E
Romera w Rabce-Zdroju.
Trasy rajdu. Przebieg tras nawiązuje do miejsc i wydarzeń związanych z walką partyzantów por./mjr
„Ognia” i jego ZP Błyskawica’46 a zwłaszcza 3 kompani por. Henryka Głowińskiego ps. „Groźny” oraz
oddziału partyzanckiego „Wiarusów”
Na trasie patrole uczniów wykonują zadania dotyczące wiedzy historycznej i umiejętności „partyzanckich”,
według fabuły opracowanej przez historyków OBEN IPN Kraków, rekonstruktorzy na punktach
kontaktowych sędziują i przekazują kolejne zadania do wykonania.
PLAN RAJDU:
Dzień 1, piątek, 30 września 2022 r. – ROZPOCZĘCIE RAJDU
Trasa pierwszego dnia rajdu:
Raba Wyżna – Żółty Szlak – Kaplica pw. Świętego Huberta – Rabska Góra – Na Uboczy – Mieradzkówka –
Rokiciny Podhalańskie – Grycówka – Żólty Szlak – Kościół pw. Świętego Krzyża – Piątkowa – Żółty Szlak –
Leśniczówka – Pociesznej Wody – Rabka Zdrój (16 km)
Dzień 2, sobota, 1 października 2022 r.
Trasa drugiego dnia rajdu:
Rabka Zdrój - Schronisko PTTK na Maciejowej - czerwony szlak - Bardo – Jaworzyna Ponicka - Mnisko –
Schronisko na starych Wierchach – niebieski szlak – Jaworzyna – Obidowa – Kułakowy Wierch – asfalt –
Rdzawka – Rabka Zdrój (23,8 km)
(możliwa modyfikacja trasy polegająca na skróceniu jej)
Dzień 3, niedziela, 2 października 2022 r. – ZAKOŃCZENIE RAJDU
ok 9:00 – Podsumowanie rajdu, przedstawienie wyników oraz rozdanie nagród oraz msza św. w intencji
żołnierzy ZP „Błyskawica” i OP „Wiarusy”
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany trasy oraz miejsca wydarzeń towarzyszących
w dniu zakończenia rajdu z powodu warunków pogodowych.
Wszystkich chętnych zapraszamy i prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów, zamieszczonych na
stronach organizatorów.
Wpłaty opłaty startowej należy dokonać w dniu startu drużyny u komandora rajdu. Opłata startowa jest
przeznaczona na opłacenie wyżywienia uczestników.
Zgłoszenia do rajdu należy wysyłać jednocześnie do przedstawicieli organizatorów:
1. Jan Dudor, tel. 500 822 082 email: jand22@op.pl – komandor rajdu
2. Michał Masłowski, Naczelnik OBEN IPN w Krakowie oben.krakow@ipn.go.pl – koordynator rajdu
(OBEN IPN w Krakowie), tel. 603444541
Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń! Rejestracja może być zakończona po

wcześniejszym wyczerpaniu limitu uczestników rajdu!

Informacje szczegółowe:
Koszty:
Uczestnik dokonuje na starcie wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł od osoby wpłacane do organizatora
głównego (komandor rajdu), co zapewnia:
gorące posiłki na koniec dnia (piątek, sobota),
pieczywo na śniadanie (sobota, niedziela);
noclegi na terenie Rabki Zdrój, I Liceum Ogólnokształcące im. Romera w Rabce Zdrój
pamiątki rajdowe;
nagrody dla najlepszych patroli.
Charakter rajdu:
1. Rajd ma charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi szlakami i ścieżkami
zaznaczonymi na mapie z elementami gry terenowej i miejskiej.
2. Trasę rajdu uczestnicy pokonują w kilkuosobowych (maks. 10 osób) patrolach.
3. Zadaniem patrolu jest zgodne z oznaczeniem na mapie (otrzymanej na starcie) pokonanie dziennej
trasy w wyznaczonym limicie czasu, odnajdując po drodze osobowe i nieosobowe punkty kontrolne
oraz wykonując w czasie marszu zadania wyznaczone przez sędziów.
Cele rajdu:
1. Poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1939–1949 na terenie gminy Rabka
Zdrój, Powiatu Nowotarskiego a także Gorców.
2. Dotarcie do miejsc i obiektów – świadków historii.
3. Prezentacja żywej historii – inscenizacji, rekonstrukcji wydarzeń w terenie.
4. Spotkanie ze świadkami historii i ich rodzinami.
5. Poznanie specyfiki dziejów i kultury Gorców, Beskidów i Podhala z podkreśleniem tradycji
militarnych regionu z XX wieku.
6. Kultywowanie pamięci o walce zbrojnej i ofierze żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK,
konspiratorów Inspektoratu AK Nowy Sącz z uwzględnieniem obwodów Nowy Targ, Limanowa,
Nowy Sącz, Żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” oraz Oddziału Partyzanckiego
„Wiarusy”
Patrol:
musi mieć w składzie pełnoletniego opiekuna;
Każda grupa jest zobowiązana posiadać w swoim wyposażeniu:
działające latarki (klasyczną lub czołówkę) dla każdego uczestnika,
apteczkę pierwszej pomocy (opis zawartości i sposób użycia może być punktowany jak również
umiejętność udzielania pierwszej pomocy),
co najmniej jeden telefon komórkowy z możliwością wykonywania połączeń (tzn. z naładowaną
baterią!).
Zaleca się zabranie gitary na wieczorne śpiewogranie.
obuwie turystyczne
ubranie przeciwdeszczowe oraz ubranie na zmianę
plecak
niezbędne środki higieny osobistej
kubek metalowy lub plastikowy
karimata oraz śpiwór lub koc do spania w bazie Rajdu

prowiant na trasę o odpowiedniej przydatności do spożycia oraz wodę zdatną do spożycia
prowiant na śniadania w sobotę i niedzielę
Wyposażenie indywidualne każdego uczestnika:
kompas (posługiwanie może być punktowane),
Każdy uczestnik powinien mieć:
zgodę na uczestnictwo w rajdzie od swoich prawnych opiekunów (niepełnoletni uczestnicy) oraz
zgodę RODO (zgody oraz oświadczenia RODO zbiera opiekun i składa na starcie rajdu
organizatorowi) znajdujące się w załącznikach
opiekun patrolu podpisane zaświadczenie o treści:
„Biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonych mojej opiece dzieci na czas trwania XVII
Rajdu Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia „Ognia” – Rabka Zdrój/Gorce, 30 września – 2 października
2022 roku” (data, miejscowość i podpis), który znajduje się w załącznikach
Każde zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1. Listę z osobami wchodzącymi w skład patrolu z następującymi informacjami:
imię i nazwisko,
data urodzenia,
PESEL,
miejsce zamieszkania,
telefon kontaktowy (opiekun – osobisty, uczestnik – do rodzica/prawnego opiekuna),
nr dowodu osobistego (opiekun),
adres uczęszczanej szkoły (uczestnik).
2. Dokumentację z załączników 2-5 przekazaną przy starcie rajdu
3. Ubezpieczenie NNW (może być polisa szkolna).
4. Kryptonim patrolu związany z działalnością partyzancką ZP Błyskawic i OP Wiarusy (każdy patrol
jako kryptonim przyjmuje pseudonim partyzanta, który staje się jednocześnie patronem patrolu).
Dane będą użyte tylko i wyłącznie na potrzeby organizacyjne XVII Rajdu Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa
Kurasia „Ognia” – Rabka Zdrój/Gorce, 30 września – 2 października 2022 roku
Rajd jest skierowany przede wszystkim do uczniów starszych klas szkół podstawowych (7 i 8 klasa) oraz
szkół ponadpodstawowych. Możliwe jest również uczestnictwo indywidualne w rajdzie – wówczas to z
uczestników indywidualnych (grup rodzinnych, studentów itp.) sformowane zostaną dodatkowe patrole
rajdowe.
Ubezpieczenie: Organizatorzy nie przewidują dodatkowego ubezpieczenia. Opiekunowie młodzieży
szkolnej winni posiadać nr aktualnej polisy ubezpieczeniowej szkoły oraz odpowiednią dokumentację
szkolną dotyczącą wycieczek szkolnych.
Szczegóły w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.
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