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Sz. P.  

           Drogie Koleżanki i Koledzy Turyści  

        (zrzeszeni w Potężnej Organizacji PTSM) 

      wnet marzenie nam się ziści!  

Włóżcie buty i czapeczki,  

bułkę zróbcie do swej teczki, 

Odrobina waszych chęci zadba o to, by w pamięci,  

zachowana była moc!  

I w niejedną, taką noc siła wspomnień oraz wzruszeń 

poruszyła naszą duszę! 

 By zostawić dla pokoleń nasze wspólne wędrowanie 

i śpiewanie  

i wspieranie się nawzajem!!! 

To naprawdę Wielka Sprawa Drodzy Panowie i Dzielne Panie 

wychowujemy mądrych ludzi przez to nasze rajdowanie! 

 

A teraz po nauczycielsku:                                                         
                                                                                       

Celem rajdu jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako 

alternatywnej formy spędzania wolnego czasu od nauki. Ponadto w planach rajdu jest zwiedzanie 

zachodnich rubieży Małopolski, poznanie kultury góralskiej, osobliwości przyrody Beskidu Żywieckiego,  

Małego i Makowskiego, edukacja ekologiczna w zakresie funkcji i ochrony lasów, zagospodarowanie 

pięter roślinnych, poznanie zasad związanych z bezpieczeństwem w górach oraz integracja zespołów.  

Dla wszystkich uczestników rajd to okazja do poznania powiatu suskiego, tradycji zabawkarstwa, kultury 

góralskiej oraz sprawdzenia się w konkurencjach zespołowych podczas konkursów krajoznawczych  

i artystycznych. Uczestnicy w wieku od 7-18 lat zwiedzać będą atrakcje przyrodnicze i kulturowe Suchej 

Beskidzkiej.  Dla nas organizatorów jest to duże wyzwanie, pragniemy z jak najlepszej strony 

zaprezentować uczestnikom osobliwości przyrodnicze Beskidu Żywieckiego, Małego i Makowskiego. 

W związku z powyższym prosimy Was o aktywny udział w  działalności turystyczno-krajoznawczej 

podejmowanej na rzecz dzieci i młodzieży 

          

  
Z turystycznym pozdrowieniem 

                                                            

                                   Komandor Rajdu 

                                                                                                                                                                   Teresa Sieradzka                                                                                                                                                               
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Zarząd Oddziału Małopolskiego PTSM w Krakowie oraz  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie  zapraszają na 

VI Mikołajowy Rajd Turystyczno-Krajoznawczy PTSM Sucha Beskidzka  

2-4 grudnia 2022 r.  
Rajd odbędzie się w dniach 02-04.12.2022 r.  

Koszt: 140 zł od uczestnika (opłata za rajd ) 

Każda szkoła zgłasza drużynę (10+1) 
Organizatorzy zapewniają dwa noclegi w Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej (ul. Spółdzielców1, 34-200 Sucha Beskidzka). 

 

 Celem rajdu jest: zwiedzanie zachodnich rubieży Małopolski, poznanie zwyczajów i kultury góralskiej, 

osobliwości  przyrody Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego i Makowskiego, edukacja ekologiczna w zakresie 

funkcji i ochrony lasów, poznanie tradycji zabawkarskich powiatu suskiego,  poznanie zasad związanych  

z bezpieczeństwem w górach, integracja zespołowa i radzenie sobie w sytuacjach nietypowych.  Poznanie 

największych atrakcji suskich Karczma Rzym i Zamek Suski. 
 

Wszyscy uczestnicy winni posiadać: legitymację szkolną i PTSM, odpowiedni – zimowy ubiór turystyczny!!! 

(buty trekkingowe, czapka, rękawiczki) oraz pantofle na zmianę po schronisku. Ponadto każda drużyna powinna 

być wyposażona przybory do rysowania wg uznania, oraz nożyczki, przybory do szycia, klej, elementy przebrania 

mikołajkowego oraz termos z ciepłą herbatą, odblaski, apteczkę i kamizelkę odblaskową dla opiekuna grupy. 

 
PROGRAM RAJDU:  

02.12. 2022 r.(piątek)   

                    do 19:30 - dojazd i zakwaterowanie drużyn  

                         20:00 – Gawędowanie w powiecie suskim i może… spotkanie ze Zbójem? 

03.12. 2022 r.(sobota) 

               8:00 – 9:00 - śniadanie we własnym zakresie 

                          9:30 - odprawa opiekunów 

                        10:00 - wycieczka piesza górska ok. 4-5 godziny z przewodnikiem pod hasłem „Bezpiecznie  

                                     w górach”. Cel wycieczki… Magurka, Przysłop, Jasień lub Jałowiec.  

                                     Wycieczka będzie uzgodniona  w zależności od warunków pogodowych   

                                     i możliwości logistycznych Rajdowiczów.            

               około 16:00 - obiad  

            17:00 – 18:00 - przygotowanie do konkursów artystycznych 

            18:00 – 18:30 - konkurs krajoznawczy obejmujący wiadomości z wycieczki, posługiwanie się mapą  

                                      turystyczną, dla starszych uczestników przyda się umiejętność obliczania temperatury  

                                      w górach oraz znajomość pięter górskich, dla młodszych zagadki „Ślady i tropy zwierząt” 

             19:00 – 20:00 - konkurs kreatywny „Ach to będzie niespodzianka…robimy zabawki z gałganka” 

                                      konkurs na prezentację drużynową  „Jak to Czart Mikołaja spotkał” 

                          20:00 - kolacja we własnym zakresie 

                          22:00 - cisza nocna i może nocna wizyta Św. Mikołaja  

04.12.2022r. (niedziela) 

                 8:00 – 9:00- śniadanie we własnym zakresie 

                          10:00- podsumowanie rajdu i wręczenie nagród 

                          11:00 -wyjazd do Krakowa 

 

Termin zgłaszania grup do 30 listopada 2022 !!! Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Organizatorzy mogą dokonać modyfikacji programu w zależności od pogody i innych czynników niezależnych. 

Liczba miejsc na rajdzie jest  ograniczona! Grupy należy zgłaszać do Biura PTSM w Krakowie, ul Oleandry 4,   

tel. (012) 632-06-58 lub na numer 609 910 017 

 

Prezes Małopolskiego Oddziału PTSM w Krakowie                                                          Komandor Raju 

                         Piotr Pacholarz                                                                                             Teresa Sieradzka 

 


