
100 LAT NIEPODLEGŁEJ - XLIII RAJD GRUNWALDZKI  

Naczelną dewizą przyświecającą organizacji  XLIII Ogólnopolskiego Rajdu Grunwaldzkiego 

Młodzieży Szkolnej PTSM pt. ,, Od Naczelnika do Naczelnika ,, było ukazanie uczestnikom 

Rajdu, postaci, miejsc i zdarzeń związanych z Krakowem i okolicami, w 100 – lecie 

Niepodległej.  

Uroczysta inauguracja Rajdu miała miejsce 11 X 2018 r. na Kopcu Kościuszki, w towarzystwie 

werbli i płonących pochodni, z widokiem na skąpany w światłach Kraków. Tu też odbyła się 

uroczystość przekazania ziemi z Syberii, Kaplicy św. Bronisławy, przywiezionej przez Jerzego 

Bogusława Nowaka oraz pierwsza konkurencja Rajdowa pt. ,, Pieśni patriotyczne w strojach z 

epoki ,, w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym Kopca Kościuszki, na tle wystawy 

fotogramów Jerzego Bogusława Nowaka pt. ,, Miejsca polskiej martyrologii na Syberii i 

otaczające je krajobrazy ‘’, będącej pokłosiem wyprawy, z lipca 2018 r. 

Tradycyjne otwarcie Rajdu połączone z  przekazaniem kwiatów i przypomnieniem historii 

pomnika Grunwaldzkiego, odbyło się nazajutrz u jego stóp i zapoczątkowało spacer po 

Krakowie śladami wielkich Polaków i niezwykłych zdarzeń pt. ,, Różne drogi do Niepodległej  

”, z udziałem  krakowskich przewodników.  

W popołudniowych godzinach uczestnicy Rajdu uczestniczyli w Marszu na Orientację, na 

terenie Lasku Wolskiego w okolicach najsłynniejszych polskich kurhanów, Kopców 

Piłsudzkiego i Kościuszki, wykazując się  wiedzę o bohaterskich wyczynach antenatów i 

umiejętnościami z zakresu orientacji przestrzennej. 

Wieczorne zajęcia zdominował Konkurs Krajoznawczy, poświęcony wiadomościom  

związanym ze 100 – leciem odzyskania przez Polskę niepodległości i historią naszego 

Towarzystwa.  

Nazajutrz przy Schronisku Młodzieżowym PTSM na Oleandrach odbyło się uroczyste 

przekazanie ziemi z Syberii przez Jerzego Bogusława Nowaka, pomnikowi rozstrzelanych 

przywódców Polskiego Powstania nad Bajkałem z 1866 r. jako ostatniego akordu Powstania 

Styczniowego, na obczyźnie i zarazem ostatniego zrywu niepodległościowego, przed 

wymarszem Pierwszej Kadrowej. 

Następnym punktem programu było inscenizowanie przez grupy Rajdowe, wymarszu 

Pierwszej Kadrowej na Błoniach, obok Domu J. Piłsudzkiego.  

Cykl Rajdowych konkurencji, zamknęła Gra Terenowa w Parku Jordana, poświęcona 

wybitnym Rodakom i znajomości ich nietuzinkowych     życiorysów.  

Uroczyste zakończenie Rajdu, połączone z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród,  

odbyło się 14 X 2018 r. w Schronisku Młodzieżowym PTSM na Oleandrach w Krakowie. 
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