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                                  Jawor                                                                             Zawoja                                               



I .  CEL I ZADANIA RAJDU 

               Zawoja – najdłuższa  wieś w Polsce. Położona jest w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie 

Zawoja, na południu kraju przy granicy ze Słowacją. Jest siedzibą gminy, Babiogórskiego Parku Narodowego i jedną         

z głównych osad Górali Babiogórców. 

              Miejscowość letniskowa i turystyczna będąca punktem wypadowym na Babią Górę, pasmo Policy i Jałowca. 

Położona jest u stóp Babiej Góry (1725 m), w dolinie rzeki Skawica oraz na stokach pasm górskich zaliczanych do dwóch 

regionów geograficznych: do Beskidu Żywieckiego (Pasmo Babiogórskie) i Beskidu Makowskiego                                  

(Pasmo Przedbabiogórskie, czyli Jałowieckie) 

             Zawoja jest najdłuższą (ok. 18 km), największą pod względem powierzchni (100,78 km²)                                                

i ludności (6563 mieszkańców wsią w Polsce. Cała gmina zajmuje obszar 128,8 km2. 

             W obrębie wsi Zawoja istnieje 6 sołectw: Zawoja Górna, Zawoja Centrum, Zawoja Przysłop, Zawoja Dolna, 

Zawoja Mosorne, Zawoja Wełcza. 

            Nazwa wsi wywodzi się od wołoskiego słowa zavoi i oznacza zakole rzeki (rum. zăvoiu, lm. zăvoie, por. Zăvoi)    

lub las nad rzeką.  

W 1954 utworzono Babiogórski Park Narodowy, którego siedzibę zlokalizowano następnie w Zawoi Markowej,    

         a w 1977 r. włączony do sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. 

 

                                   Rajd odbywa się na szlakach  turystycznych i bezdrożach pięknego Beskidu Żywieckiego                   

i Makowego w okresie wiosny, szczególnie oczekiwanej przez turystów i sympatyków turystyki, lubiących piesze 

wędrówki w otoczeniu natury intensywnie budzącej się do życia. 

     Za główne cele i zadania stawiamy : 

• Popularyzację walorów turystycznych i krajoznawczych Beskidu Żywieckiego i Makowego. 

• Popularyzację i rozwijanie wśród młodzieży oraz dorosłych aktywnej turystyki i krajoznawstwa jako formy 

wypoczynku połączonej z poszerzeniem wiedzy o kulturze, historii i atrakcjach Babiogórskiego Parku 

Narodowego. 

• Podnoszenie kwalifikacji turystycznych poprzez zdobywanie punktów i norm do odznak turystyki 

kwalifikowanej: Górskiej Odznaki Turystycznej, Odznaki Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik, Odznaki 

Krajoznawczej i innych. 

• Integrację różnych środowisk poprzez wspólne spotkania, zabawę oraz turystyczne współzawodnictwo. 

II.    ORGANIZATOR   RAJDU 

• PTTK Oddział Ziemi Jaworskiej w Jaworze 

• Komisja Turystyki Pieszej 

         Przy współpracy i dofinansowaniu  z: 

• Urzędu  Miasta  w  Jaworze 

• Zarządu Głównego PTTK w Warszawie 

• P.P.H.U. „DREX” w Jaworze 

III.    KIEROWNICTWO  RAJDU 

• Przodownik   TP  - Bogusław Golonka      -   Komandor      Rajdu 

• Przodownik   TP -  Leszek Drabczyk         -   Kwatermistrz  Rajdu 

• Kierownicy  tras  rajdowych - Przodownicy TP  - Henryk Gęsior, Anna Orda, Iwona Zielińska   

                                                                oraz Izabela Drąg, Krystyna Piwko i Jan Gagat. 

IV.    CZAS  I  MIEJSCE  RAJDU                

                 Rajd odbędzie się w dniach 29-31.05.2023 r. na trasach 3 dniowych oraz dowolnych w Babiogórskim  

Parku Narodowym. oraz w najbliższych okolicach Zawoi. 

Podsumowanie rajdu nastąpi w dniu 30.05.2023 r. (wtorek)  o godz. 18.30 

                                                      na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Zawojanka” w Zawoi Widły 981. 

                 Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne z możliwością zmiany przebiegu tras  

w przypadku nagłej zmiany pogody uniemożliwiającej bezpieczną wędrówkę.  

Sekretariat rajdu – Ośrodek Wypoczynkowy Zawojanka. 

Telefon  do Komandora Rajdu  - kol.  Bogusława  Golonki  -   601 990 850 

V.    TRASY  RAJDOWE 

• 29.05.2023 r. - JAWOR – wyjazd godz.6.00 – Góra Świętej Anny- stacja Orlen ( półgodzinna przerwa ) –             

12.00 - Wadowice (Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II,  Bazylika Ofiarowania Najświętszej 

Marii Panny.) – ZAWOJA  ( Wodospad na Mosornym Potoku ) – ZAWOJA,  Ośrodek Wypoczynkowy 

Zawojanka . 

• 30.05.2023 r.  –                 ZAWOJA – 9.00 – 16.30 - Trasy piesze w Babiogórskim Parku Narodowym.  

                                 Uzgodnione z organizatorem, pod względem trudności , dopasowane do wieku dzieci. 

                                 Wykaz szlaków na ostatniej stronie regulaminu.        18,30 –  Ognisko - ( Konkursy ) 

• 31.05.2023 r. - ZAWOJA –  7.30-8.00  Śniadanie – 9.00-11.00 –  Muzeum – Orawski Park Etnograficzny               

w Zubrzycy Górnej,  12.00-14.00 – Muzeum, Zespół zamkowo-parkowy,  Zespół kościelno-klasztorny, 

Rynek z karczmą „Rzym” w Suchej Beskidzkiej -  14.00 – 14.30 - Wyjazd do Jawora   

                                               – ok.  19.00 – 20.00 – Przyjazd do Jawora. 



Trasy dowolne , ( opracowane przez zgłaszającego ) -  piesze, kolarskie, motorowe. 

VI   TRANSPORT  

Dojazd do miejscowości będącymi punktami startowymi we własnym zakresie, lub po uzgodnieniu  z organizatorem,  

autobusem  po uiszczeniu dodatkowej opłaty. 

Zbiórka uczestników w Jaworze przy ul. Dąbrowskiego koło targowiska o godz. 6.00.  

Drużyny ze szkół spoza Jawora po uzgodnieniu z organizatorami mogą mieć miejsce zbiórek w swoich 

miejscowościach. 

Po zakończonej imprezie w dniu 31.05.2023 r.  organizator zapewni również przewóz uczestników do Jawora 

 na  w/w warunkach  po wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu kosztów przejazdu. 

VII .     PRZYJMOWANIE  ZGŁOSZEŃ I WPISOWEGO 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19.03.2023 r. Wpisowe ( zaliczkę 150  zł od każdego uczestnika) należy 

wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2023 r. w Oddziale PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze przy    

ul. Legnickiej 3 lub na konto  PKO o /Jawor    nr  85 1020 3017 0000 2902 0115 0093  z   dopiskiem                               

„54 Rajd TUPU-TUPU”. 

Informacje  pod numerem telefonu   tel.  601 990 850   – kol.  Bogusław Golonka 

Ilość miejsc ograniczona   –115 osób -   w pierwszej kolejności przyjmowani będą członkowie SKKT  i  PTTK. 

Zgłoszenia  na kartach zgłoszeń z danymi uczestnika,  podpisem oraz pieczątką podmiotu zgłaszającego.  
UWAGA !!!!       Na 15  uczestników 1 opiekun bezpłatnie 

WPISOWE : 

• członkowie SKKT/PTTK z opłaconą składką członkowską   -   580 zł  

• pozostali członkowie PTTK z opłaconą składką                     -   600 zł 

• młodzież szkolna (bez opłaconych składek PTTK)                 -   610 zł 

• pozostali  uczestnicy                                                                -   620 zł 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują : 

• okolicznościowy znaczek rajdowy 

• dwa noclegi     W cenę noclegu wliczona jest pościel.    

• dwa śniadania , dwa obiady oraz dwie kolacje lub dwa suche prowianty  - zamiennie - zależnie od ustaleń z   

   opiekunami grup. 

• pieczona kiełbaska na grillu lub ognisku, napoje na podsumowaniu rajdu. – 30.05.2023 r. godz. 18.30 

• bilety wstępu do wybranych atrakcji turystycznych , Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 

w Wadowicach,  Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Zespół zamkowo-parkowy, 

  zespół kościelno-klasztorny, rynek z karczmą „Rzym” w Suchej Beskidzkiej, oraz bilety na wejście 

  do Babiogórskiego Parku Narodowego. 

• możliwość wygrania wielu nagród rzeczowych w konkursach i grach sprawnościowych – indywidualnie. 

• dyplom dla każdej drużyny biorącej udział w Rajdzie  

• potwierdzenie punktów do odznak turystyki kwalifikowanej. 

• opiekę   Przodownika TP  PTTK na trasach rajdowych. 

• transport autokarem do Zawoi i z powrotem do Jawora. 

 

VIII.       KONKURSY       

1. „Znam Zawoję i Babiogórski Park Narodowy – Wiadomości z trasy”  - Historia Rajdów TUPU-TUPU.                                                                                             

2. Wiem wszystko            

3.  Piosenka turystyczna – indywidualnie lub drużynowo - ( mile widziany własny akompaniament  

                                                                                                                          i  tekst o Rajdzie TUPU - TUPU ).                                                              

4.  Konkursy sprawnościowe,   

 

IX.         SPRAWY ORGANIZACYJNE 

• Wszyscy uczestnicy rajdu biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i  ubezpieczają się we własnym   

zakresie. Członkowie PTTK z opłaconymi składkami na 2023 r. automatycznie są ubezpieczeni od NNW 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia   -    www.ergohestia.pl  

• Podmioty zgłaszające uczestników muszą posiadać  uprawnionego kierownika drużyny   ( jeden opiekun na                

10 uczestników ) .   

• Wszystkie wyrządzone przez siebie szkody pokrywa uczestnik lub podmiot zgłaszający.     

• Wszystkich uczestników obowiązuje Karta Turysty i przepisy o zachowaniu się w lasach, rezerwatach, ruchu 

drogowym  itp.  

• W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego. 

 

              Każdy uczestnik powinien posiadać : 

• Ubiór do turystyki  górskiej  (z uwzględnieniem zmiany pogody) 

• Dokument  tożsamości  (dowód osobisty , legitymacja  szkolna, paszport,  itp.)  

 

http://www.ergohestia.pl/


               Każda drużyna  rajdowa dodatkowo powinna posiadać : 

• Mapę  turystyczną Babiogórski Park Narodowy, Mapa turystyczna Powiatu Suskiego. 

• Apteczkę pierwszej pomocy 

• Latarkę 

• Listę uczestników – na druku organizatora. 

 

Rajd przeznaczony jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej  w Jaworze       

i nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji 

 i jest imprezą non- profit. 
 

DDOO  ZZOOBBAACCZZEENNIIAA  NNAA    SSZZLLAAKKUU  !!  

  

Interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu . 

                                                                        Do spotkania na turystycznych szlakach .      

 

                                                                                                               Organizator  Bogusław Golonka    

                                                                                                                 tel. 601 990 850 

 

 

   

                                                                                                

• Piesze szlaki turystyczne 

•  Zawoja Dolna – Zawoja Przysłop – Sucha Beskidzka dw. PKP 
 

•  Zawoja Centrum – Przełęcz Przysłop – Zawoja Przysłop – Sucha Beskidzka dw. PKP 
 

•  Stryszawa Górna – Siwcówka – Przełęcz Kolędówki – Zawoja Centrum – Przełęcz Kucałowa – Chorążowa 
 

•  Zawoja Mosorne – dojście do  pod Mosornym Groniem – dojście do  jw. 
 

•  Zawoja Wilczna – Mosorny Groń – Cyl Hali Śmietanowej 
 

•  Zawoja Wełcza – Jałowiec – Przełęcz Cicha – Lachowice 
 

•  Zawoja Wełcza – Zawoja Składy 
 

•  Zawoja Widły – Zawoja Składy – Zawoja Czatoża – Markowe Szczawiny – Perć Akademików – Babia Góra 
 

•  Przełęcz Jałowiecka – Zawoja Czatoża – Magurka – przełęcz pod Małą Mędralową – Krzyżówki – 
 

•  Korbielów – Przełęcz Glinne 
 

•  Zawoja Widły – Zawoja Składy – 
Zawoja Markowa – Markowe Szczawiny 

 

•  Zawoja Czatoża – Zawoja Markowa – Stary 
Groń – Zawoja Policzne – Przełęcz Krowiarki 

 

•  Zawoja Wilczna – Markowe Szczawiny 
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