POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
Zarząd Oddziału Małopolskiego w Krakowie ul. Oleandry 4
wraz z Kołem PTSM „OSTANIEC”, działającym w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi
w Jerzmanowicach zorganizowali

III Mikołajowy Rajd PTSM o Puchar Wójta Gminy Zawoja 7-9.12.2018 r.

Uczestnicy Mikołajowego Rajdu w po raz kolejny poznawali Beskid Żywiecki i Zawoję. Rajd
rozpoczął się w piątkowy wieczór od spotkania z „Żywiecczyzną”, czyli taniec i śpiew... na początek.
Nauka piosenki ludowej „Nie lej dyscu, nie lej…” wyjątkowo się przydała i okazała skuteczna
drugiego dnia rajdu. Otóż w sobotę, w dość trudnych warunkach rajdowicze dzielnie maszerowali na
Przełęcz Kamieńskiego (1150 m n.p.m.) i Halę Barankową w Paśmie Jałowieckim. Poznawali
przyrodę Babiogórskiego Parku Narodowego, gospodarkę leśną Beskidów i formy ochrony przyrody.
Królowa Beskidów była wyjątkowo łaskawa! Nie dość, że pozwoliła podziwiać całe pasmo
Babiogórskie, to jeszcze wstrzymała strugi deszczu na czas wędrówki Rajdowiczów.
W godzinach popołudniowych pyszny obiad (który wszyscy zjedli z apetytem), wspólna zabawa i
konkursy. Niezależnie od wieku 7czy 18 lat uczestnicy chętnie brali udział w konkursach grupowych i
indywidualnych. Tematyczne zmagania obejmowały trzy zakresy: konkurs malarski „Pejzaż
Babiogórski”, krajoznawczy i wokalny „Śpiewamy kolędy”. W konkursach występowały
poszczególne grupy oraz indywidualnie chętni rajdowicze. Było śmiechu i uciechy, drżenia serc i
niepokoju! Zaprezentowano poziom dość wysoki i jury miało nie lada wyzywanie, oceniając występy
artystyczne.
Na dodatek ku uciesze wszystkich Radowiczów niezależnie od wieku na III Mikołajowy Rajd PTSM
o Puchar Wójta Gminy Zawoja 7-9.12.2018 r. zawitał sam Św. Mikołaj (bystry i młody), który
obdarował wszystkich bez wyjątku.
A późnym wieczorem Pan Jerzy Bogusław Nowak –wiceprezes Małopolskiego Oddziału PTSM w
Krakowie zabrał wszystkich na „Syberię”. Opowiadał o swojej ostatniej wyprawie nad Bajkał i losach
Polaków w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Cóż Rajd Mikołajowy szybko minął i w niedzielny poranek przyszedł czas podsumowania…
szkoły biorące udział w Rajdzie: Zespół Szkół w Jerzmanowicach, VIII LO w
Krakowie ilość uczestników: 61
ilość drużyn rywalizujących:7
ilość kategorii: 3 (dzieci młodsze, dzieci starsze i licealiści)
wyniki rywalizacji:
Kategoria: dzieci młodsze:

I m-ce Grupa Aniołowie klasy I-III SP Jerzmanowice (puchar + nagroda piłka)
II m-ce Grupa Polskie Żywioły klasy I-III SP Jerzmanowice (nagroda piłka)
III m-ce Grupa MC Świąteczni klasy I-III SP Jerzmanowice (nagroda piłka)
Kategoria: dzieci starsze:
I m-ce Grupa Mikołajki klasy IV-VIII SP Jerzmanowice (puchar+ nagroda karimata)
II m-ce Grupa Mądrale klasy IV-VIII SP Jerzmanowice (nagroda karimata)
III m-ce Grupa Rudolfy klasy IV-VIII SP Jerzmanowice (nagroda karimata)
Kategoria: licealiści:
I m-ce Grupa „Ósemka Wspaniałych” LO VIII Kraków (puchar + nagroda kubek termiczny)
Organizatorzy: Grupa „Ostaniec” SP Jerzmanowice-klasy gimnazjalne (nagroda kubek termiczny)
Nagrody indywidualne:
Konkurs malarski „Pejzaż Babiogórski”:
I m-ce Julia Stachowicz - pen drive
II m-ce Aleksander Karcz -pen drive
Konkurs wokalny: “Kolęda”
I m-ce Alicja Sarota - pen driver
II m-ce Julia Stachowicz – kalendarz przyrodniczy
III m-ce Kamila Słupczyńska – kubek termiczny
Współorganizatorzy i sponsorzy nagród:
Marcin Pająk Wójt Gminy Zawoja
Marek Kołacz Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego PTSM w Zawoi Wełcza
Małopolska Organizacja Turystyczna w Krakowie
Wszystkim Organizatorom, Sponsorom, Sympatykom i Wspaniałym Mikołajom serdecznie dziękuję i
zapraszam do udziału w kolejnych rajdach
Z turystycznym pozdrowieniem
Komandor Rajdu
Teresa Sieradzka

