
XXII OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI 
SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH

„KOTLINA KŁODZKA 2014”

Komisja  Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych  
w  dniach  23  –  27  września  2014  roku zorganizowała  
XXII  Ogólnopolski  Rajd  Górski  Służb  Mundurowych
resortu  spraw  wewnętrznych, który  odbył  się  w  Lądku-
Zdroju,  a  bazą  Rajdu  były  sanatoria Uzdrowiska  Lądek  –
Długopole SA: Jan, Józef, Jubilat, Urszula i Wojciech.

Sanatorium uzdrowiskowe Zdrój Wojciech wybudowane w 1680 roku

Honorowy  patronat  nad  Rajdem  objęli:  Komendant  Główny  Policji,
Komendant  Główny  Straży  Granicznej,  Przewodniczący  Zarządu  Głównego
NSZZ  Policjantów,  Przewodniczący  KKW  NSZZ  Funkcjonariuszy  Straży
Granicznej, Prezes  Zarządu  Głównego  PTTK,  Prezes  Zarządu  Głównego
Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  Policyjnych,  Komendant  Wojewódzki
Policji  we Wrocławiu,  Komendant  Nadodrzańskiego  Oddziału  SG w Krośnie
Odrzańskim  oraz  Burmistrz  Lądka-Zdroju.  Współorganizatorami  Rajdu  byli:
Zarząd Główny NSZZ Policjantów, Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego
PTTK oraz Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wlkp. 

W rajdzie uczestniczyło  320  osób  /funkcjonariusze i  pracownicy cywilni
Policji i Straży Granicznej wraz z rodzinami, resortowi związkowcy oraz emeryci  
i renciści/, spośród których utworzono 32 rywalizujące między sobą drużyny piesze.
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Nad  sprawnym  przebiegiem  Rajdu  czuwał  Komitet  Organizacyjny  
w składzie:

Komandor Rajdu - Grzegorz Serbakowski 
Przewodniczący
Komisji Turystyki - Kazimierz Rabczuk 
Moderator - Gabriela Lubańska
Rzecznik prasowy Rajdu - Aleksander Załęski

ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

Sędzia Główny  - Andrzej Placek
Sędzia tras pieszych - Agnieszka Kurmanowska
Sędzia tras pieszych - Jacek Witas
Sędzia konkursu strzelania - Klaudiusz Woźniak

Rozpoczęcie Rajdu we wtorek 23 września 2014 roku

Od środy do piątku drużyny wędrowały po trasach zaproponowanych przez
Sędziego Głównego Rajdu: w środę na Borówkową /900 m n.p.m./, w czwartek na
Królówkę /784 m n.p.m./, a w piątek na Krowią Górę Małą /741 m n.p.m./.

W czwartek – w tzw. dzień wewnętrzny – uczestnicy Rajdu brali udział  
w konkursie strzelania /z broni krótkiej, broni długiej i z łuku/, konkursie piosenki
rajdowej  oraz  sprawdzianie  wiadomości  o  terenie,  a  najmłodsi  uczestniczyli  
w Dziecięcej Olimpiadzie Sportowej. 
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Na trasie

Strzelanie z broni krótkiej i długiej

Strzelanie z łuku Rozgrzewka dzieci przed Olimpiadą

      Konkurs piosenki rozpoczęła debiutująca Sopot tańczy i śpiewa
w Rajdzie drużyna „Warmiacy” z KWP Olsztyn
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Podczas czwartkowego konkursu piosenki rajdowej, który rozegrany został
w  przepięknej  sali  kinoteatru,  odbyła  się  miła  uroczystość  związana  
z  jubileuszem  15-lecia  „komandorowania”  na  wrześniowych  rajdach  Grzegorza
Serbakowskiego.  Był  na  tę  okoliczność  wiersz,  tort  i  szampan,  a  ponad  trzystu
uczestników Rajdu zaintonowało Jubilatowi „Sto lat”.

Jakże szybko minęło te piętnaście latek.
Czy ktoś jeszcze pamięta tę istotną datę?
Wrzesień, rok 2000 i VIII Spotkania;
tam Grzegorz komandorem pierwszy raz zostanie.

A wtedy w Zakopanem była setka ludzi.
W następnych latach Grzegorz tak bardzo się trudził,
że z roku na rok rosła – to rzecz oczywista – 
wciąż liczba uczestników. Ostatnio czterysta!

A to konkurs na grzyba, a to rzut granatem,
góralskie kapelusze, msza święta z prałatem,
a to strzelanie z łuku – nic zatem dziwnego,
że mówi się o tym rajdzie: RAJD SERBAKOWSKIEGO.

Więc bardzo dziękujemy za to, co już było,
za wiele pięknych wrażeń, atmosferę miłą,
za tysiące pomysłów, a w ramach toastu
życzymy Ci twych rajdów kolejnych piętnastu!

       „KRAB”

4



W  czwartek  przeprowadzony  został  także  egzamin  na  uprawnienia
przodownika  turystki  górskiej  lub  na  rozszerzenie  tych  uprawnień.  Egzamin
przeprowadzała 4-osobowa ekipa z Dolnośląskiej Komisji Egzaminacyjnej ds. PTG.
Uprawnienia przodowników turystyki górskiej uzyskało 11 osób z naszego resortu, 
a 4 rozszerzyły swoje uprawnienia. Tradycyjne czwartkowe ognisko – ze względu na
padający deszcz – przeniesiono na stołówkę. Sztuczne ognisko uatrakcyjniły piosenki
w wykonaniu „Sieradzkiego Szwędaczka” oraz muzyków z innych drużyn.

W  sobotę,  zaraz  po  śniadaniu,  punktualnie  o  godz.  8.57  odbyło  się
uroczyste zakończenie Rajdu, na które przybyli:

 insp. Kornela Oblińska  – Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego
Policji,

 kom. Beata Sowa - Naczelnik Wydziału Historii  Policji  i  Edukacji  Społecznej
Gabinetu Komendanta Głównego Policji,

 płk SG Małgorzata Sakaluk – Z-ca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG,

 mjr SG Małgorzata Liszka – Występska z Placówki SG w Kłodzku,

 podinsp.  Emil  Łabanc –  Zastępca  Naczelnika  Wydziału Prezydialnego KWP  
we Wrocławiu,

 mł. insp. Andrzej Sidorowicz-Radzikowski – Komendant Powiatowy Policji 
w Kłodzku,

 Kazimierz Szkudlarek – Burmistrz Lądka Zdroju,

 Fryderyk Orepuk – Prezydent Sekcji Polskiej IPA,

 Henryk Grotkiewicz – Prezes ZW SEiRP we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej 
Górze,

 Grzegorz Bieruta – Przewodniczący Terenowego Oddziału NSZZ 
Funkcjonariuszy SG w Kłodzku,

 podinsp. Krzysztof Jurczyk – Komendant Komisariatu Policji w Lądku Zdroju.
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Zgodnie z główną klasyfikacją:
 1 miejsce i Puchar Komendanta Głównego Policji zdobyła drużyna „Fregata” 

z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku

Puchar Komendanta Głównego Policji wręcza insp. Kornela Oblińska – Zastępca Dyrektora Gabinetu
Komendanta Głównego Policji

 2 miejsce i Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
zdobyła drużyna „Ósemka I” z Komendy Stołecznej Policji
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 3 miejsce i Puchar Przewodniczącego KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży
Granicznej  zdobyła drużyna „Rodzina Policyjna i Przyjaciele” przy Oddziale
Morskim PTTK w Gdyni

Puchar Przewodniczącego KKW NSZZ Funkcjonariuszy SG wręczył Grzegorz Bieruta –
Przewodniczący Terenowego Oddziału NSZZ Funkcjonariuszy SG w Kłodzku

 4 miejsce i  Puchar Prezydenta Sekcji Polskiej IPA zdobyła drużyna „Bieluchy”
z KPP w Chełmie

Puchar za 4 miejsce wręcza Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk Orepuk
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 5  miejsce  i  Puchar  Przewodniczącego  Komisji  Turystyki  w  resorcie  SW
zdobyła  drużyna  „Tramp”  z  Zarządu  Terenowego  NSZZ  Policjantów  
w Pułtusku,

 Statuetkę  i  dyplom za  zajęcie  1 miejsca  w  konkursie  na  piosenkę  rajdową
otrzymała drużyna „Sieradzki Szwędaczek II” z KPP w Sieradzu,

 W konkursie strzeleckim z broni krótkiej 1 miejsce zajął Sławomir BETLIŃSKI
z drużyny „Ósemka I” z Komendy Stołecznej Policji,

 W  konkursie  strzeleckim  z  broni  długiej  1 miejsce  zajął  Marian
STANISŁAWSKI z drużyny „Bażanty” z Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

 W  konkursie  strzelania  z  łuku  1 miejsce  zajął  Marcin  SZYŁKOWSKI 
z drużyny „Bażanty” z Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie,

 W  konkursie  wiedzy  o  terenie  1 miejsce  zajął Sebastian  MOŚ  z  drużyny
„Fregata” z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku.

  Puchar  Komendanta  Głównego  Straży  Granicznej  otrzymał  Komitet
Organizacyjny Rajdu

Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej dla Komitetu Organizacyjnego Rajdu wręczyła
płk SG Małgorzata Sakaluk – Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie

Odrzańskim

Podczas sobotniego zakończenia Rajdu odbyły się dwie miłe uroczystości:
wręczenie medali uczestnikom Dziecięcej Olimpiady Sportowej oraz  uhonorowanie
w ramach obowiązującego w tym roku w PTTK hasła „Turystyka łączy pokolenia”
statuetkami  Stowarzyszenia  „Rodzina  Policyjna”  dwóch  wielopokoleniowych
drużyn:  „Indywidualiści” z  Gorzowa  Wielkopolskiego  /rodzina  państwa
Zacharzewskich/  i  „Ósemka III” z  Koła PTTK nr 8 przy Komendzie  Stołecznej
Policji /rodzina państwa Maszerów/.
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Olimpijscy medaliści

Wielopokoleniowym drużynom statuetki Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” 
wręcza mł. insp. Anna Kuźnia z KGP
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Uroczystość  zakończenia  okraszona  została  piosenkami  w  wykonaniu
laureatów konkursu piosenki rajdowej – drużyny „Sieradzki Szwędaczek II” z KPP
w Sieradzu /1 miejsce/ oraz  „Gryfici” z Koła PTTK nr 39 przy Placówce SG  
w  Szczecinie  /2  miejsce/. Autorem  scenariusza  i  moderatorem  uroczystości
zakończenia była Gabriela Lubańska z Gorzowa Wielkopolskiego.

Śpiewają laureaci konkursu piosenki rajdowej drużyna „Sieradzki Szwędaczek II” z KPP w Sieradzu

W czasie  trwania Rajdu zweryfikowano  49 książeczek GOT, w tym na
Odznakę:

o Popularną – 34,
o Małą Brązową – 9,
o Małą Srebrną – 3,
o Małą Złotą – 3.

Zdjęcia: Aleksander Załęski                                             Tekst: Kazimierz Rabczuk
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KRONIKA
XXII OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU GÓRSKIEGO

SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH
„KOTLINA KŁODZKA 2014”

„Zwierzenia malkontenta”

Już na samym początku nie było do śmiechu,
bo wszyscy chcieli mieszkać w przepięknym „Wojciechu”.
Więc tłumaczę każdemu, że nas nie pomieści,
bo w „Wojciechu” miejsc mamy zaledwie trzydzieści.

Zachwalam więc walory pozostałych domów,
bo nie chcę przecież podpaść naprawdę nikomu.
I kiedy się udało już wszystkim dogodzić,
zaczęły się kolejne problemiki rodzić.

Do „Jubilata” mi się udało zawitać,
a tutaj pielęgniarka zaczyna mnie pytać:
Nazwisko, imię, PESEL … i jeszcze w dodatku,
kogóż to powiadomić ma w razie wypadku?

Zadałem więc pytanie: Czy pani pamięta,
że ma przed sobą trampa, a nie zaś pacjenta.
Lecz teraz wszystko dla mnie jest już oczywiste …
Sorry, kochani, ale … Taki mamy „SYSTEM”.

Nie dziwcie się więc, mili, że tutaj stół szwedzki
wyglądał przy śniadaniu jak stolik radziecki,
że zupki były rzadkie, kompoty wodniste …
Sorry, kochani, ale …

Opłata klimatyczna wyższa niż nad morzem,
komunikacja miejska, że pożal się Boże.
Czymże można zachęcić biednego turystę …
Sorry, kochani, ale …

Na szczęście brać rajdowa potrafi się cieszyć,
gdy atrakcyjny przed nią wije się szlak pieszy,
gdy spotkać na nim może znów twarze znajome
i zanucić piosenki w gitarę wtulone.

Gdym już skończył pisanie, chciałem wydrukować,
więc pendrajwa próbuję gdzieś zainstalować …
Pani na mnie rzuciła spojrzenie ogniste:
Sorry, ale nie wolno …

  „KRAB”

Lądek-Zdrój, 27 września 2014 roku
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