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HUFIEC ZIEMI WADOWICKIEJ ZHP 

   XXXVII Harcerski Rajd 

Powsinóg Beskidzkich 
 

„już ta sie nie oducy, kto z młodu nawyko” 
Emil Zegadłowicz 

 

 
 

 
rzydziesty siódmy rajd przemierzać będzie trasy 
Beskidu Małego. W tym roku zawitamy u 

źródeł beskidzkiej literatury balladowej – 

zagościmy w pięknym, zabytkowym gorzeńskim dworze, gdzie 
mieszkał i tworzył sam Emil Zegadłowicz. Kustosz i wnuczka 

poety, Pani Ewa Wegenke, pod osłoną nocy oprowadzi nas po 

muzeum. Dalej trasa rajdu zaprowadzi nas do Mucharza, gdzie 
odwiedzimy miejsca związane z pisarką Janiną Barbarą 

Górkewiczową. Śpimy oczywiście pod namiotami: w piątek na 

polanie Grodzisko nad dworem, a w sobotę na wzgórzu Prejska 
(Upalisko) w Mucharzu.  

 

 
1. Cel rajdu 

 poznanie walorów Beskidu Małego, 

popularyzacja regionu, 

 popularyzacja twórczości E. Zegadłowicza 

i J.B.Górkiewiczowej, 

 umiejętność czynnego wypoczynku i porusza-

nia się po szlakach turystycznych, 

 integracja drużyn harcerskich, 

 

2. Organizator 
 Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP 

 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” im. 

ks. Józefa Poniatowskiego 

Komendant rajdu: hm. Robert Kadela  

Instruktor programowy: phm. Dorota Polan 

Oboźny rajdu: pwd. Agnieszka Kadela  

 

3. Termin 

 26-28 września 2014 roku 

 

4. Miejsce rajdu 
 Szlaki turystyczne: Beskid Mały 

 Rozpoczęcie rajdu: 26 IX 2014 r., 

godz. 18.00 na Grodzisku 

Zakończenie rajdu: 28 IX 2014 r., 

godz. 11.00-12.00 na Prejsce w Mucharzu 

 Miejsca noclegowe (namioty): polana 

Grodzisko nad dworem Zegadłowicza w 

Gorzeniu Górnym (pole Pani Skowronek) 

drugi na wzgórzu Prejska w Mucharzu 

 
5. Uczestnicy 
W rajdzie uczestniczą patrole drużyn harcerskich, 

starszoharcerskich i wędrowniczych w składach 8- 

 

 

 

10 osobowych oraz drużynowym (lub innym 

pełnoletnim opiekunem). Patroli może być kilka. 

 

6. Wyposażenie drużyn 
Apteczka, busola, mapa Beskidu Małego, 3 

latarki, GPS w telefonie, zapałki, namioty, 

przyrządy kartograficzne, sprzęt biwakowy wg 

uznania, ubezpieczenie, zezwolenia od rodziców 

(!) na udział w rajdzie. 

 

7. Wyposażenie uczestników 
Wyżywienie na czas trwania rajdu, kubek, 

niezbędnik, karimata, śpiwór, mundur harcerski, 

legitymacja szkolna, ubiór turystyczny. 

 

8. Organizatorzy zapewniają 
Gorącą herbatę podczas rajdu, gorący posiłek w 

drugim dniu rajdu, nagrody dla najlepszych, 

plakietkę rajdową, dyplomy uczestnictwa. 

 

9. Wpisowe i zgłoszenie 

Zgłoszenie drużyn (patroli) wraz z liczbą 

uczestników winno nastąpić do dnia 21 IX 2014 r. 

na adres e-mail: robertkadela@poczta.onet.pl 

(hm. Robert Kadela). Listy z PESLEM oraz 

wpisowe 15 zł od osoby należy uiścić w pierwszym 

dniu rajdu. Koszt zgłoszenia po terminie 25 zł. 

 

10. Zadania przedrajdowe 

 na wieczorne ogniska przygotować piosenkę o 

tematyce turystycznej, harcerskiej oraz pląs, 

 tradycyjnie – przygotować karty drużyny do 

kroniki rajdu (format A4, obowiązkowo 

nagłówek z nazwą i numerem rajdu, numer, 

nazwa, skład patrolu-drużyny). 

 przygotować w formie recytacji lub pięknego 

czytania wiersz wybranego poety regionalnego, 

najlepiej związanego z Waszą Małą Ojczyzną. 

Mogą to być utwory: Emila Zegadłowicza, 

 Janiny Barbary Górkiewiczowej, Karola 

Wojtyły, Janiny Brzostowskiej, Tadeusza 

Szantrocha, Edwarda Kozikowskiego, Jantka z 

Bugaja, Adama Ryszarda Fajfera lub innych 

twórców. 
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11. Uwagi końcowe 

 dryżynowi bezwzględnie odpowiadają za 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
przebywającej pod ich opieką oraz ich 

ubezpieczenie, wyposażeni są we wszystkie 

niezbędne dokumenty (lista osób z PESLEM, 

zezwolenia od rodziców) 

 organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za 

szkody wyrządzone osobom trzecim, 

 uczestnicy dojeżdżają na własny koszt 

 w razie deszczu prosi się o kontakt z 

organizatorami, tel. 506 085 942 hm. Robert 

Kadela, tel. 606 663 353 hm. Marcin Homel. 

 
13. Ramowy plan rajdu 

 
26 września 2014 r. (piątek) 
17.00 – 18.00 – przyjazd uczestników 

18.00 – 19.00 zakwaterowanie i kolacja 

19.00 – 21.00 – apel i ognisko 

21.00 – 24.00 – noc w muzeum 

24.00 – 7.30 – cisza nocna 

 

28 września 2014 r. (sobota) 
7.30 – 9.00 – pobudka, toaleta poranna, śniadanie 

9.00 – 16.00 – trasa rajdowa 

16.00 – 18.00 – obiad 

18.00 – 20.00 – czas do dyspozycji drużyn, kolacja, 

toaleta wieczorna 

20.00 – 22.00 – ognisko 

22.00 – 7.30 – cisza nocna 

 

28 września 2014 r. (niedziela) 
7.30 – 8.45 – pobudka, toaleta poranna, śniadanie 

9.30 – Msza Św. w kościele w Mucharzu 

10.30 – apel, sprzątanie 

11.15 – zakończenie rajdu

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment mapy Beskidu Małego z miejscem 1 biwaku. 

Gorzeń Górny, polana Grodzisko (Grapa) nad dworem Zegadłowicza. Idziemy koło dworu 

za asfaltem na rozwidleniu w lewo do góry. Następna krzyżówka również w lewo. 
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KARTA PATROLOWA XXXVII RAJDU 
POWSINOGI BESKIDZKIE 

26-28 września 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Drużyna: ....................................................................................................................................... 

 

Drużynowy/opiekun: .................................................................................................................... 
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