
Regulamin  GORLICKIEJ ODZNAKI REGIONALNEJ „TRZY ŹRÓDŁA” 

 

 

§1 

 GORLICKA ODZNAKA REGIONALNA „TRZY ŹRÓDŁA”  jest  odznaką regionalną 

Oddziału PTTK w Gorlicach. 

§2 

Celem ustanowienia GORLICKIEJ ODZNAKI REGIONALNEJ „TRZY ŹRÓDŁA” jest: 

1)popularyzacja turystyki górskiej na terenie południowej części  Ziemi Gorlickiej, 

2)promowanie jej wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych, 

3) propagowanie zdrowego stylu życia. 

§3 

 

GORLICKA ODZNAKA REGIONALNA „TRZY ŹRÓDŁA”  posiada jeden stopień. Można 

ją zdobywać od 7 roku życia. 

§4 

Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są miejsca odwiedzone  od dnia 01.02.2021r. 

Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, a kolejność odwiedzanych miejsc dowolna. 

§5 

Warunkiem   uzyskania  GORLICKIEJ ODZNAKI REGIONALNEJ „TRZY ŹRÓDŁA” jest 

odwiedzenie 18 miejsc (szczytów i punktów terenowych). Wykaz miejsc znajduje się w zał. 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§6 

Wyznaczone miejsca mogą być odwiedzane indywidualnie lub zespołowo, również w ramach 

zdobywania innych odznak turystycznych. 

§7 

Potwierdzenia odwiedzenia poszczególnych miejsc wraz z datą  gromadzi się na 

przeznaczonych do tego celu stronach książeczki GORLICKIEJ ODZNAKI 

REGIONALNEJ „TRZY ŹRÓDŁA”. 

 

§8 

 

Poświadczeniem odwiedzenia miejsca jest: pieczątka najbliższego obiektu 

turystycznego lub instytucji,  podpis przewodnika turystycznego, przodownika 

turystyki górskiej PTTK, ratownika górskiego, pracownika Lasów Państwowych lub 

organizatora wycieczek PTTK. Potwierdzeniem są również fotografie wykonane na tle  



charakterystycznego punktu miejsca wymienionego w wykazie. Zdjęcie z datą jego 

wykonania należy wkleić do książeczki GORLICKIEJ ODZNAKI REGIONALNEJ „TRZY 

ŹRÓDŁA” 

§9 

Książeczkę GORLICKIEJ ODZNAKI REGIONALNEJ „TRZY ŹRÓDŁA”  można nabyć 

w  Oddziale PTTK w Gorlicach; należy następnie opisać ją danymi jej posiadacza. 

 

§10 

Podstawą weryfikacji GORLICKIEJ ODZNAKI REGIONALNEJ „TRZY ŹRÓDŁA” jest 

książeczka odznaki, z zebranymi poświadczeniami odwiedzenia wszystkich miejsc. 

Ubiegający się o odznakę  przedstawia książeczkę odznaki, z zebranymi 

poświadczeniami do weryfikacji w  Oddziale PTTK w Gorlicach, bądź przesyła ją 

pocztą, dołączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Po 

pozytywnym zweryfikowaniu, fakt ten potwierdza się w odpowiednim miejscu 

książeczki pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki .  

 

§11 

Zweryfikowana książeczka GORLICKIEJ ODZNAKI REGIONALNEJ „TRZY ŹRÓDŁA” 

stanowi podstawę  do jej kupienia i noszenia.  

 

§12 

 

Publikacja na stronie Oddziału PTTK w Gorlicach imienia i nazwiska zdobywcy 

odznaki, odbywa się tylko za jego zgodą. 

 

§13 

Wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji regulaminu GORLICKIEJ ODZNAKI 

REGIONALNEJ „TRZY ŹRÓDŁA”, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny lub 

Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Gorlicach. 

 

§14 

 

Informacje związane z GORLICKĄ ODZNAKĄ REGIONALNĄ „TRZY  ŹRÓDŁA” można 

uzyskać w Biurze Oddziału PTTK w Gorlicach, ul Piłsudskiego 6, pod numerem telefonu  18 

352 16 88, 183521591 lub drogą mailową biuro@pttkgorlice.pl 

§15 

 

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Gorlicach 

w dniu 27.01.2021r.  i obowiązuje od  dnia 01.02.2021 r.  

                                                                                   Autor regulaminu: Jerzy Tomasik 

http://www.pttkgorlice.pl/o-nas/kontakt/#tel:183521688
http://www.pttkgorlice.pl/o-nas/kontakt/#tel:183521688
mailto:%20biuro@pttkgorlice.pl


Załącznik nr 1 

Gorlicka Odznaka Regionalna  „TRZY ŹRÓDŁA” 

 

 

Wykaz  miejsc: 

I. Źródła Białej:  

 

• IZBY (cerkiew) 

• Bieliczna (cerkiew) 

• Ostry Wierch 938m 

• Przełęcz Pułaskiego 743m 

• Lackowa 997m 

• Przełęcz Beskid nad Izbami 644m 

 

II. Źródła Ropy: 

 

• Blechnarka (cerkiew) 

• Płaziny 825m 

• Przełęcz Wysowska 610m 

• Obicz (Obycz, Obić) 788m 

• Cmentarz wojenny nr 49 ( na północnym zboczu  Jasiłników) 

• Wysota (cmentarz wojenny nr 50) 

 

III. Źródła Wisłoki: 

 

• Nieznajowa (symboliczne drzwi po nieistniejącej wsi Nieznajowa) 

• Czarne (symboliczne drzwi po nieistniejącej wsi Czarne) 

• Długie ((symboliczne drzwi po nieistniejącej wsi Długie) 

• Radocyna (symboliczne drzwi po nieistniejącej wsi Radocyna) 

• Lipna (symboliczne drzwi po nieistniejącej wsi Lipna) 

• Przełęcz Pod Dębim Wierchem( Zajęczym Wierchem) 566m 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gorlicka Odznaka Regionalna „TRZY ŹRÓDŁA” 

 

        Na terenie Ziemi Gorlickiej biorą swój początek trzy ważne  rzeki   dorzecza górnej 

Wisły: Biała (Dunajcowa), Ropa oraz Wisłoka. Źródła Białej znajdują się na północno-

wschodnich  stokach  Lackowej (997m) – najwyższego szczytu polskiej części Beskidu 

Niskiego, Ropy na południowym stoku Jaworzynki (869m), a Wisłoki na południowo – 

zachodnich zboczach Dębiego Wierchu(664m). Źródliska tych rzek to serce Beskidu 

Niskiego, kryjące często nieznaną jego historię. Gorlicka Odznaka Regionalna TRZY 

ŹRÓDŁA ma nie tylko ją przybliżyć, ale również  pokazać piękno Beskidu Zielonego jak 

nazywał Beskid Niski  i Bieszczady w XIX wieku Wincenty Pol. 

     Aby ułatwić zdobywanie odznaki szczyty i punkty terenowe zostały podzielone na trzy 

grupy: I. Źródła Białej, II. Źródła Ropy, III. Źródła Wisłoki. Każda z tych grup pokazuje inne 

oblicza Beskidu Niskiego. Z każdą z tych grup związana jest też  inna historia. 

 

 

I. Źródła Białej 

 

       To tu w latach 1769 – 1770 stacjonowali konfederaci barscy. Na wzgórzu Baszta  nad 

Izbami posiadali swoje fortyfikacje w postaci szańców (pozostałości istniały jeszcze do lat 80. 

XX wieku). O ich pobycie na tym terenie świadczą istniejące do dziś nazwy terenowe jak np. 

Przełęcz Pułaskiego, wzgórze Baszta (702m), Chorągiewka Pułaskiego (Lackowa), Dolina 

Konfederacka (dolina nieistniejącej wsi Bieliczna), Szyberny Wierch (Szubieniczny Wierch) 

651m. Według niektórych podań Kazimierz Pułaski zawdzięczał ocalenie życia  w kilku 

bitwach konfederackich  wstawiennictwu łaskami słynącymi obrazowi Matki Bożej 

Opiekuńczej  z cerkwi Św. Łukasza Ewangelisty w Izbach (obecnie oryginał obrazu  znajduje 

się w cerkwi św. Kosmy i Damiana w Bereście). 

 

Miejsca do odwiedzenia: 

 

• IZBY (cerkiew) 

• Bieliczna (cerkiew) 

• Ostry Wierch 938m 

• Przełęcz Pułaskiego 743m 

• Lackowa 997m 

• Przełęcz Beskid nad Izbami 644m 

 

 

 



II. Źródła Ropy 

 

       Przemierzając teren źródliskowy rzeki Ropy, co pewien czas można napotkać na ślady 

walk z czasów I wojny światowej. Śladami tymi są  widoczne zarysy okopów  (Płaziny, 

Jaworzynka), stanowisk dowodzenia, schronów, lejów po wybuchach pocisków 

artyleryjskich, a przede wszystkim cmentarze wojenne w okolicach Blechnarki (na stokach 

Wysoty 784m i Jasiłników 734m). Ślady te są pozostałością wydarzeń, które miały tu miejsce  

w  marcu i kwietniu 1915 r. To wtedy  żołnierze armii austro-węgierskiej w tym  m.in. 

Cesarskich Pułków Tyrolskich skutecznie powstrzymali ofensywę rosyjską, zmierzającą  

przełamać linię frontu austriackiego w Karpatach. Niedaleko stąd po słowackiej stronie w 

Stebnickiej Hucie doszło wtedy do legendarnej zdrady czeskiego 28. Pułku Piechoty „Dzieci 

Praskich”. Pułk ten  podał się bez walki Rosjanom, tworząc wyłom w obronie, który mógł być 

katastrofalny w skutkach dla całej  monarchii austro-węgierskiej. 

 

Miejsca do odwiedzenia: 

• Blechnarka (cerkiew) 

• Płaziny 825m 

• Przełęcz Wysowska 610m 

• Obicz (Obycz, Obić) 788m 

• Cmentarz wojenny nr 49 (na północnym zboczu  Jasiłników) 

• Wysota (cmentarz wojenny nr 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Źródła Wisłoki 

 

      Teraz cicha dolina rzeki Wisłoki przebijającej się przez łagodne beskidzkie wzgórza, 

kiedyś tętniła życiem. Kiedyś, czyli do 1947 roku, gdy decyzją władz komunistycznych w 

trakcie Akcji „Wisła”, wysiedlono mieszkających tu od kilkuset lat Łemków. Tylko zdziczałe 

jabłonie, samotne krzyże, porośnięte trawą podmurówki domów, zapadłe ziemianki  czy od 

kilku lat symboliczne drzwi świadczą o istnieniu kiedyś w tym miejscu  ludnych wsi: 

Nieznajowa, Czarne, Długie, Lipna i Radocyna. Krystaliczna cisza tej doliny sprzyja zadumie 

i refleksji. 

 

Miejsca do odwiedzenia: 

 

• Nieznajowa (symboliczne drzwi po nieistniejącej wsi Nieznajowa) 

• Czarne (symboliczne drzwi po nieistniejącej wsi Czarne) 

• Długie (symboliczne drzwi po nieistniejącej wsi Długie) 

• Radocyna (symboliczne drzwi po nieistniejącej wsi Radocyna) 

• Lipna (symboliczne drzwi po nieistniejącej wsi Lipna) 

• Przełęcz Pod Dębim Wierchem( Zajęczym Wierchem) 566m 

 

 

              Autor i pomysłodawca nazwy GOR TRZY ŹRÓDŁA oraz opisów:  Jerzy Tomasik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


