52 RAJD SZLAKAMI POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Gliwice - Rudy - Buk– Gliwice
17 – 19 maja 2018 r.
Rajd przebiega pod hasłem:
„UCZYMY SIĘ MIŁOŚCI OJCZYZNY OD POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH”
IMPREZA DOFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIASTA GLIWICE
1. CELE RAJDU:









uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości
uczczenie Poległych na różnych frontach wojennych i walk powstańczych
poznanie działaczy narodowych z XIX i XX wieku
poznanie historii Powstań Śląskich i piękna Ziemi Śląskiej
uczenie aktywnego wypoczynku, kultury na szlaku i ochrony przyrody
propagowanie turystyki pieszej i kolarskiej, zdobywania odznak turystycznych
uczczenie 65 lecia istnienia działalności Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej

2. ORGANIZATORZY:

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody, Kolarski Klub
Turystyczny im. Władysława Huzy
3. KIEROWNICTWO RAJDU:

Komandor
Kwatermistrz
Sędzia główny
Kierownik tras pieszych
Kierownik tras kolarskich
Sekretariat

Gabriela Rościszewska
Janina Lelito-Zimochocka
Gabriela Rościszewska
Gabriela Rościszewska
Jarosław Szerszeń
Janina Lelito-Zimochocka

506 834 641
602 422 046
506 834 641
506 834 641
600 514 293
602 422 046

4. TERMIN RAJDU i MIEJSCE BIWAKU

17 –19 maja 2018 r. (czwartek, piątek, sobota)
Biwak i mety dziennych etapów rajdu zlokalizowane będą w Amfiteatrze Buk - Stowarzyszenie
Pomocna Dłoń
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła i kluby PTTK oraz turyści
indywidualni. Młodzież szkolna bierze udział w Rajdzie tylko pod opieką nauczyciela lub opiekuna
szkolnego koła turystycznego.
W rajdzie można uczestniczyć na trasach jedno - dwu lub trzydniowych.
6. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU I WPŁATA WPISOWEGO:
Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia. Organizator nie wysyła potwierdzeń przyjęcia na
Rajd. Wszyscy uczestnicy Rajdu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we
własnym zakresie. Nr polisy ubezpieczenia należy wpisać na liście uczestników i na karcie
zgłoszenia na Rajd.
Drużyny przekazują imienne wykazy uczestników z pieczątką szkoły, koła lub klubu PTTK
kierownikowi trasy po przybyciu na miejsce biwaku.
Zgłoszenia należy kierować na adres:
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej, 44 – 100 Gliwice, Rynek 11, tel./fax: 32/231 05 76
od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 17.00 z przerwą od 12.00 do 14.00
Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 maja 2018 r.

wysokość
wpisowego

dla członków dla pozostałych
PTTK

trasy jednodniowe 4 zł od osoby

5 zł od osoby

trasy dwudniowe

6 zł od osoby

7 zł od osoby

trasy trzydniowe

7 zł od osoby

8 zł od osoby

Dodatkowo za
przewóz bagażu

przejazd
autokarem

3 zł od osoby
7 zł od osoby
przewóz bagażu „tam”
w czwartek, powrót w sobotę
Dla osób korzystających równocześnie
z przejazdu i przewozu bagażu opłata wynosi
8 zł

Wpisowe uiszczane na biwaku podwyższa się o 1 zł od osoby
7. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
Uczestnicy obecni na Rajdzie otrzymują:
 potwierdzenie przebycia tras w książeczkach odznak turystycznych i krajoznawczych
 opisy tras pieszych można będzie otrzymać mailem na adres wskazany w zgłoszeniu;
mapka trasy będzie do odebrania w biurze Oddziału
 zwycięzcy konkursów otrzymają dyplomy i nagrody konkursach indywidualnych
 w punktacji pucharowej najlepsza szkoła/drużyna – na trasach pieszych i na trasach
kolarskich otrzyma PUCHAR
 przewóz bagażu (sprzęt biwakowy: namiot, śpiwór, karimata. itp.)
 Przejazd autokarem na miejsce startu na trasę i powrót z Buku do Gliwic;
 miejsce na biwaku
 gorącą herbatę i wodę do własnych naczyń
8.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
Uczestnicy zobowiązani są posiadać:
 dowody tożsamości, uczniowie legitymację szkolną , Polisę Ubezpieczeniową lub nr Polisy
szkoły lub listę uczestników z numerami ważnych legitymacji PTTK
 oznakowany sprzęt biwakowy (namiot, materac, śpiwór, kuchenkę turystyczną, itp.)
 własne artykuły spożywcze
 apteczkę pierwszej pomocy (jedna na drużynę)
 busolę ( kompas), mapę, oraz przybory do pisania
 n trasach wielodniowych - sprawne latarki
 rowerzyści – sprawne technicznie rowery i karty rowerowe lub prawa jazdy oraz
reperaturkę (jedną na drużynę)
Zbiórka uczestników korzystających w czwartek z transportu organizatora na Placu Krakowskim
w godz. 7.00 - 7.30. Inne terminy należy uzgodnić w Biurze Oddziału.
W piątek/sobotę autokar zostanie podstawoiny jeżeli chęć przejazdu zgłosi co najmniej 40
uczestników (nie licząc opiekunów)
Drużyny korzystające z przewozu sprzętu zdają go u kwatermistrza na Placu Krakowskim
(od strony Łużyckiej) w czwartek w godz. od 7.00 do 7.30
Wszystkie drużyny zgłaszają się, po przebyciu trasy, na biwaku w punkcie przyjmowania drużyn
w ośrodku w Buku.
9. KONKURSY
Dla uczestników Rajdu na biwaku przygotowano następujące konkursy:
1.
historyczno – krajoznawczy (indywidualny – dyplom i nagroda) ze znajomości historii
powstań śląskich i terenu rajdu, także sylwetki: Wojciecha Korfantego, Juliusza Rogera,
i Stanisława Ligonia (najważniejsze fakty - Wikipedia)**
2.
na piosenkę: drużyny przygotowują dwie piosenki: obowiązkową pieśń legionową
„Piechota” i drugą dowolną, z okresu powstań śląskich (drużynowy – dyplom dla szkoły)***
3.
sprawnościowy dla rowerzystów (indywidualny – dyplom i nagroda)
4.
konkurs rysunkowy - widoki z trasy i mety rajdu (indywidualny – dyplom i nagroda)**

**
na trasach jednodniowych bezpośrednio po przybyciu na miejsce biwaku
***
na trasach jednodniowych po zakończeniu konkursu nr 1 nr 4
W zależności od liczby zgłoszeń do poszczególnych konkursów uczestnicy będą podzieleni na
grupy wiekowe. Każda szkoła może zapisać do konkursów indywidualnych dowolną liczbę
uczestników.
5. PUNKTACJA PUCHAROWA OBEJMUJE konkursy 1,2 i 4 na trasach pieszych i 1,2,3 i 4 dla
kolarzy I m. – 6 pkt.; II m. – 5 pkt.; III m. – 4 pkt.; IV m. – 3 pkt.; V m. – 2 pkt.; VI m. – 1 pkt.;
A także:
Posiadanie książeczek OTP, KOT, Turysta Przyrodnik itp. (zalicza się tylko jedną książeczkę na
jednego członka drużyny)
max 10 pkt. dla drużyny
wyposażenie drużyny (zgodnie z punktem 8 regulaminu)
max 5 pkt dla drużyny
Zdyscyplinowanie drużyn, estetyka miejsca biwakowania
max 5 pkt.
W konkursie na piosenkę (drużynowym) miejsca są punktowane następująco: I m. – 10 pkt
i kolejne miejsca odpowiednio: 8 pkt, 6 pkt, 4 pkt, 2 pkt, 1 pkt.
Organizator może nie przyznać pierwszego i kolejnych miejsc.

10.

PROGRAM RAJDU
I dzień – czwartek 17.05.2018 r.
7.00 – 7.30
zbiórka na Placu Krakowskim w Gliwicach ( od strony Łużyckiej)
oddawanie bagażu, przejazd autokarem na trasy rajdu (trasy piesze)
i start uczestników tras kolarskich Rajdu.
od godz.11.00
przyjmowanie drużyn na biwaku w Buku,
zgłoszenie się u kwatermistrza i rozbicie namiotów we
wskazanym miejscu,
11.30 – 15.30
konkursy: krajoznawczy, rysunkowy i na piosenkę
16.00 - 18.30
cd konkursów dla tras wielodniowych
20.00 – 21.30
spotkanie przy ognisku (śpiewanie pieśni powstańczych
i turystycznych)
22.00 – 6.00
cisza nocna

7.00 – 8.30
8.30 – 10.00
od godz. 12.00
20.00 – 22.00
22.00 – 6.00
7.00 – 8.30
8.30 – 11.00
do godz. 11.00

II dzień – piątek 18.05.2018 r.
pobudka, śniadanie
c.d. konkursów dla tras wielodniowych
przyjmowanie uczestników na biwaku i konkursy dla tras jednodniowych
analogicznie jak w czwartek
ognisko, apel powstańczy
podanie wyników konkursów, rozdanie nagród i dyplomów
cisza nocna
III dzień – sobota 19.05.2018r.
pobudka, śniadanie
zwinięcie biwaku, przygotowanie sprzętu do przewozu
wymarsz/wyjazd na trasy rajdu; powrót do Gliwic
przyjmowanie drużyn jednodniowych (bez konkursów)
odbiór sprzętu w Gliwicach wg umowy z kwatermistrzem

POSTANOWIENIA KOŃCOWE






za zachowanie i wszelkie kontakty uczestników odpowiedzialni są opiekunowie
poszczególnych drużyn biorących udział w Rajdzie
opiekunów grup (drużyn) zobowiązuje się do ścisłej współpracy w zakresie porządku,
dyscypliny na trasach, jak i na biwaku z kierownictwem Rajdu, w celu jego sprawnego
i bezpiecznego przeprowadzenia
kierownictwo Rajdu nie bierze żadnej odpowiedzialności za następstwa kontaktów
uczestników Rajdu z osobami postronnymi






kierownictwo Rajdu nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie
trwania Rajdu – zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich
uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu Rajdu, zasad ochrony przyrody
i zabytków, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego oraz kultury turystycznej
rażące nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu bądź picie alkoholu spowoduje
wykluczenie uczestników (drużyn) z Rajdu bez zwrotu poniesionych kosztów
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu
oraz do ewentualnych zmian w programie.
TRASY RAJDOWE

TRASY PIESZE

Dojście na teren biwaku w ośrodku w Buku.
Trasa nr 1.
Sierakowiczki, wiadukt – Jesionek- kapliczka św. Magdaleny – platforma widokowa
– Ławka Zakochanych – Nowy Barach, dostrzegalnia przeciwpożarowa - Brantołka,
parking, 9 km ( do Buku dalsze 4 km)
Trasa nr 2.
Bargłówka, pomnik – Dziewcze Groby – Zielona Klasa – Brantołka, parking 4 km,
Rudy, klasztor (6km) – Buk; 8km
Trasa nr 3.
Stanica, kościół – Rudy, stacja (6km) – Rudy, Klasztor – Buk; 9km
Trasa nr 4.
Biały Dwór, przystanek autobusowy – Rudy, stacja (3 km), - Rudy, klasztor – Buk;
6km
Dojazd na trasy i powrót do Gliwic autokarem organizatora.
Dla osób nie korzystających z autokaru organizatora dojazd na start:
autobus do Stanicy
7:25
8:35
do Raciborza
8:35 p.Stanicę, Rudy...
Odjazdy z Pl. Piłsudskiego do Sośnicowic
linia 624 o godz. 7:19 i 9:24 (jest też linia 924 z Waryńskiego)
na końcowym przystanku w Sośnicowicach czekają mikrobusiki do Sierakowic i Bargłówki
Linia do Sierakowic przez Tworóg-Sierakowiczki-Sierakowice-Rachowice-Grota ...
Linia do Bargłówki przez Trachy-N.Wieś-Bargłówka
Uwaga: 01.05.2018 będzie nowy rozkład jazdy, i wtedy informacja zostanie uściślona i podana
na stronie internetowej Oddziału
TRASY ROWEROWE:

Trasa dojazdowa do Buku w Rudach:
Gliwice, Rynek – ścieżka rowerowa na Sikornik – droga techniczna wzdłuż autostrady – Żernica
- Nieborowice – Pilchowice – Wielopole – Górniki – Rudy – ośrodek w Buku
UWAGA
Organizatorzy polecają zwiedzenie Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, ewentualnie
przejazd kolejką wąskotorową. Zwiedzanie i przejazd wyłącznie po uprzednim
zamówieniu tel. 500 282 732

ŻYCZYMY UCZESTNIKOM WIELU PRZEŻYĆ TURYSTYCZNYCH I DOBREGO HUMORU.
ORGANIZATORZY

KALENDARIUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH 1918-1921
11.XI.1918.

koniec I wojny światowej; Polska odzyskała niepodległość, o przynależności
Górnego Śląska do Polski lub Niemiec miał zadecydować plebiscyt
XII. 1918.
wybucha powstanie wielkopolskie
od 18.I.1919. do 21.I.1920. odbywa się w Paryżu konferencja pokojowa, zakończona traktatem
wersalskim; Traktat Wersalski – traktat pokojowy z Niemcami; ustalał granice
pokonanych Niemiec i inne warunki pokoju
Artykuł 88
Traktatu Wersalskiego ustalał przeprowadzenie plebiscytu na spornym obszarze
Górnego Śląska. Teren plebiscytowy obejmował ponad 11 tys. km2 ,zamieszkiwało
go około 2 miliony ludzi. Władzę na terenie plebiscytowym sprawowała
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa w skład której wchodzili
przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Przewodniczącym Komisji był
francuski generał Henri Le Rond; siedzibą było Opole.
Komisja działała na Śląsku od 11.II.1920. do 10.VII.1922.
XII.1918.
Na Sejmie w Poznaniu powołano Naczelną Radę Ludową , przedstawicielami
Górnego Śląska w tej Radzie byli Wojciech Korfanty i Józef Rymer
początek 1919.powstała Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska, na jej czele stanął Józef
Grzegorzek; tymczasem na Śląsku szalał niemiecki terror, szczególnie ze strony
oddziałów Grenzshutzu (niemieckiej straży granicznej)
15.VIII.1919. masakra robotników w kopalni w Mysłowicach, którzy przyszli po wypłatę
17.VIII.1919. komendant POW Alfons Zgrzebniok wydał rozkaz walki zbrojnej; rozpoczęło się
I powstanie śląskie. Powstańcy zajęli szereg miejscowości we wschodniej
i południowej części Śląska, zostały jednak szybko wyparci przez wojska niemieckie
24.VIII.1919. koniec I powstania śląskiego;
XI.1919.
na G. Śl. odbyły się wybory samorządowe, wybrano około 60% radnych polskich i
40% radnych niemieckich
II.1920.
na Śląsk przybyły oddziały wojsk francuskich, włoskich , później i angielskich, które
miały utrzymywać porządek na terenie plebiscytowym, stacjonowały one w
miastach, np. w Gliwicach były wojska francuskie
1920 – 1021 działał Polski Komisariat Plebiscytowy , na jego czele rząd Polski postawił
Wojciecha Korfantego; reprezentował on interesy polskiej ludności na G. Śl.
Siedzibą jego był hotel „Lomnitz” w Bytomiu. Polskim komisarzem plebiscytowym
na Gliwice i powiat gliwicko-toszecki został Feliks Orlicki, przed I wojną długoletni
dyrektor Banku Ludowego w Gliwicach
17.VII.1920. bojówki niemieckie zaatakowały lokale polskich organizacji i polskich działaczy,
zginął katowicki lekarz Andrzej Mielęcki
18/19.VIII.1920.wybuchło II powstanie śląskie; objęło okręg przemysłowy, powiaty południowe
i częściowo północne, walki trwały około 10 dni; w wyniku powstania rozwiązana
została niemiecka policja bezpieczeństwa Sicherpolizai (SIPO), na jej miejsce
utworzono polsko –niemiecką policję plebiscytową (APO)
10.III.1921. odbył się na Górnym Śląsku plebiscyt; w wyniku plebiscytu Komisja
Międzysojusznicza miała dokonać podziału G.Śl. między Niemcy i Polskę. Wieści,
które docierały na Górny Śląsk były niepokojące i obawiano się, że prawie cały G.Śl.
przypadnie Niemcom
2/3.V.1921. wybucha III powstanie śląskie; dyktatorem III powstania został Wojciech Korfanty;
powstanie objęło cały obszar plebiscytowy; Gliwiczanie walczyli w IV pułku gliwickotoszeckim im. Stefana Batorego pod dowództwem Stanisława Mastalerza;
najbardziej znaną bitwę stoczono o Górę św. Anny.
5.VII.1921.
koniec III powstania śląskiego
20.X.1921.
Rada ambasadorów konferencji pokojowej zatwierdziła podział Górnego Śląska.
Polska otrzymała 29% obszaru plebiscytowego zamieszkałego przez 46%
mieszkańców, w tym znaczną część okręgu przemysłowego
VI.1922.
wojsko polskie pod wodzą gen. Stanisława Szeptyckiego wkroczyło do Katowic;
władze polskie objęły część Górnego Śląska przyznaną Polsce; pierwszym
wojewodą śląskim został Józef Rymer.

