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XIX Rajd turystyczno-historyczny „Śladami
formacji granicznych II RP – Durbaszka 25-27
września 2019

W dniach 25-27 września 2019 r.  odbył się XIX Rajd turystyczno-historyczny „Śladami
formacji granicznych II RP” organizowany przez IPN w Katowicach wraz z Boguszowickim
Stowarzyszeniem  Społeczno-Kulturalnym  „Ślady”,  adresowany  do  uczniów  szkół
podstawowych.  Tematem  tegorocznego  rajdu  była  działalność  polskich  formacji
granicznych w II RP – Straży Granicznej czy Korpusu Ochrony Pogranicza – działających na
wszystkich odcinkach granic ówczesnego państwa Polskiego. Do udziału w rajdzie zgłosiło
się  dziewięć  z  drużyn  z  terenu  całego  województwa śląskiego.  Uczestnicy  przejechali
autokarem z Katowic do Szlachtowej, gdzie zwiedzili Muzeum Pienińskie mieszczące się w
budynku dawnej strażnicy granicznej, a następnie, ruszyli żółtym i niebieskim szlakiem do
Schroniska pod Durbaszką. Po przybyciu do schroniska i zakwaterowaniu, uczestnicy mieli
okazję  wysłuchać  wykładu  dotyczącego  polskich  formacji  granicznych  w  II  RP,  który
wygłosił pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach Michał Miwa-
Młot.  Rankiem 26 września  uczestnicy  przystąpili  do  napisania  testu  historycznego,  a
następnie rozpoczęły się konkurencje sprawnościowe – marsz na orientację, strzelanie z
broni pneumatycznej, rzut granatem oraz bieg sprawnościowy, które trwały do popołudnia.
Po obiedzie uczestniy mieli możliwość spotkania z funkcjonariuszami Straży Granicznej,
którzy  opowiedzieli  o  swojej  pracy  oraz  zaprezentowali  używany  sprzęt.  Wieczorem
nastąpiło  ogłoszenie  wyników  rajdu  w  poszczególnych  konkurencjach  oraz  klasyfikacji
generalnej.

Najlepszy w rzucie granatem i strzelaniu z broni pneumatycznej: Maciej Figiel ze1.
Szkoły Podstawowej nr 6 w Pyskowicach

Najszybszy w biegu sprawnościowym: Kamil Niesłańczyk ze Szkoły Podstawowej nr2.
13 w Żorach

Najlepszy w teście historycznym: Krzysztof Świątkowski z Zespołu Szkół3.
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Chorzowie

Najlepsi w marszu na orientację i konkurencji niespodziance (escape room):4.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach

Najlepsi w konkurencji niespodziance (cyrkiel): Szkoła Podstawowa nr 5 w5.
Pyskowicach

Klasyfikacja generalna:



Miejsce 1 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach – opiekun
Tobiasz Dyląg

Miejsce 2 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Pyskowicach – opiekun Błażej Kupski

Miejsce 3 - Szkoła Podstawowa nr 13 w Żorach – opiekun Marta Basek

Miejsce 4 - Szkoła Podstawowa w Kopienicy – opiekun Marta Strzeszewska

Miejsce 5 - Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Chorzowie – opiekun
Aleksandra Piechota ex aequo ze Szkołą Podstawową nr 13 w Żorach – opiekun Artur
Brańczyk

Miejsce 7 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach – opiekun Agata Bielak

Miejsce 8 - Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji
Katolickiej w Katowicach – opiekun Aleksandra Piechota

Miejsce 9 - Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Katowicach –
opiekun Ewa Jelińska

Nazajutrz, 27 września, uczestnicy przeszli niebieskim szlakiem na najwyższy szczyt Pienin
– Wysoką (1050 m n.p.m.) a następnie zielonym szlakiem zeszli przez Wąwóz Homole do
Jaworek, skąd autobusem wrócili  do Katowic. Kolejny rajd – tym razem skierowany do
uczniów szkół ponadpodstawowych – planowany jest na maj 2020 r.
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