
Świerki wokoło ogromne,  
we mgle Łowczówek tonie.  

Słowa rozkazów - kolędą:  
Strzelać! Przechodzą pole!  

Gwizd kul muzyką świąteczną,  
jęczą zranione świerki.  

Ranni wołają pomocy.  
W Twe Imię - Boże Wielki!  

                              (G. Łowczowski) 
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I. ORGANIZATOR ZŁAZU: Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” Komisja 

Krajoznawcza i Turystyki Pieszej.         

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY ZŁAZU: Zespół Szkolno – Przedszkolny  

w Rzuchowej, Centrum Kultury Gminy Pleśna 

 

III. CELE ZŁAZU: 

 Uczczenie 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

 Uczczenie 105 rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem; 

 Oddanie hołdu poległym w boju pod Łowczówkiem; 

 Ukazanie piękna Pogórza Ciężkowickiego w jesiennej szacie; 

 Zachęcenie do zdobywania Odzanki Regionalnej „Szlakami Cmentarzy 

Wojskowych I Wojny Światowej” i Odznaki „Szlak Frontu Wschodniego  

I Wojny Światowej”; 

 

IV. TRASY ZŁAZU: 

1. Łowczów (PKP) - szlak niebieski - Łowczówek (Cmentarz Legionistów). 

Czas przejścia trasy ok. 1,5 h; OTP  5 pkt. 

2. Tuchów - Meszna Opacka - Buchcice - szlak czarny - Łowczówek (Cmentarz 

Legionistów). Czas przejścia trasy ok. 3 h; OTP 8 pkt. 

3. Pleśna (PKP) - Rychwałd - szlak żółty do połączenia ze szlakiem niebieskim - 

Łowczówek (Cmentarz Legionistów). Czas przejścia trasy ok. 3 h; OTP 10 pkt. 

4. Pleśna (PKP) - szlak czarny - Łowczówek (Cmentarz Legionistów). Czas 

przejścia trasy ok.1,5 h; OTP - 8 pkt. 

Drużyny mogą też wędrować własnymi trasami. 

 

V.PROGRAM ZŁAZU: 
W dniu 08 listopada 2019 r. drużyny rozpoczynają wędrówkę z takim 

wyliczeniem, aby zgłosić się przed Cmentarzem Legionistów w Łowczówku  

o godz. 11
00

. Pod pomnikiem nastąpi zakończenie Złazu, na które złoży się: 

 Uroczysta modlitwa za poległych oraz uroczyste zapalenie zniczy oraz 

Ognisko i gawęda o boju 1 Brygady Legionów pod Łowczówkiem; 

 Wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych za udział  

w Złazie. 

 Ogłoszenie wyników konkursów towarzyszących Złazowi 

 Uroczyste złożenie wieńców konkursowych przez uczestników Złazu na 

mogiłach poległych Legionistów. 

 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZŁAZIE: 
1. W imprezie mogą brać udział drużyny o dowolnej liczbie osób.  

2.  Młodzież zgłaszają: szkoły, drużyny ZHP, SKKT - PTTK i inne. W przypadku 

zgłoszenia się Zespołu Szkół druzyny z poszczególnych  rodzajów szkół winny 

być zgłoszone na osobnych listach. 

3. Młodzież może brać udział w Złazie tylko pod opieką  opiekunów 

wyznaczonych przez Dyrekcję Szkoły. 

4. Zgłoszenia  drużyn powinno być potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły lub 

Organizację zgłaszającą oraz zawierać numer telefonu kontaktowego opiekuna 

grupy. 

5. Zgłoszenia z podaniem wybranej trasy wraz z listą uczestników i opiekunów 

oraz z wpłatą należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

 

30 października 2019r. (środa). 
w: 

BIURZE ODDZIAŁU PTTK ZIEMI TARNOWSKIEJ 

 ul. Żydowska 20, 33 – 100 Tarnów  

 +48 14 655 43 52 

 e-mail: poczta@tarnow.pttk.pl 

 

Wpłata na Rajd wynosi: 15 zł (słownie: zł) od osoby. 

        Członkowie PTTK: 13 zł (słownie:) od osoby. 

 

6. Zgłoszona drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz ubiór 

dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych. 

7. Obowiązek ubezpieczenia uczestników ciąży na jednostce zgłaszającej. 

8. W przypadku niesprzyjającej pogody, czy innych przeszkód niezależnych od 

organizatorów, kierownictwo Złazu zastrzega sobie prawo do zmiany: tras, 

terminu Złazu oraz czasu zakończenia Złazu.  

9. Brak uczestnictwa w Rajdzie powoduje utratę wpisowego. 

 

VII. ORGANIZATORZY ZŁAZU ZAPEWNIAJĄ: 

 Pamiątkową, metalową odznakę; 

 Pamiątkowy puchar dla najliczniejszej drużyny na Złazie (min 50 osób) w 

kategorii szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa; 

 Dla każdej drużyny pamiątkowy dyplom; 

 Punkty do OTP, Odznak Regionalnych, ROK; 

 Fachową obsługę tras Złazu przez przewodników i przodowników GOT; 

 Ciepłą herbatę i kiełbasę w czasie ogniska. 

 

Odznaki, dyplomy oraz nagrody będą do odebrania  przy stanowisku 

organizatora w godzinach 10.00 – 12.30  

mailto:pttk@is.net.pl

