
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH w Krakowie 

zaprasza na  

XXIII Wojewódzki Rajd im. Jana Grondkowskiego (dawniej Lanckorona) 

„Święto Niepodległości w  KRAKOWIE” 
  5 - 6  listopada 2022 

 

 

CELE RAJDU:  Przygotowanie do świadomego obchodzenia Święta Niepodległości 11 listopada, rozwijanie 

poczucia dumy z historii i tradycji Polski; oddanie czci Przodkom, którzy walczyli o Polskę i dla niej pracowali; 

czynne krajoznawstwo i kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nietypowych oraz integracja 

zespołów rajdowych.  

 
KOSZT: Udział w rajdzie z noclegiem wynosi 90 zł. (w cenie m.in. oprócz noclegu, obiadokolacja w sobotę, 

pamiątkowe przypinki, puchary DYREKTORA Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grochowej w 

Krakowie i nagrody (dla najlepszych drużyn), dyplom dla każdej drużyny + bezcenna opieka nauczycieli). 

Reprezentacje, które uczestniczyć będą w Rajdzie wyłącznie w sobotę: koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 

70 złotych.  Powyższe kwoty dotyczą tylko osób, które posiadają ważną legitymację  PTSM. Osoby, które nie 

posiadają legitymacji PTSM (lub nie mają znaczka na 2022 rok) powinny wyrobić sobie legitymację (9 zł.) oraz 

wykupić znaczek (7 zł.) – kwoty dotyczą JUNIORÓW (czyli osób do 26 roku życia). Będzie to można zrobić 

podczas trwania rajdu  Osoby bez ważnej legitymacji PTSM muszą liczyć się, że nie będą mogły korzystać ze 

zniżki członkowskiej (dopłata około 30 zł.). 

 

UCZESTNICY powinni być wyposażeni w:  elementy odblaskowe na zewnętrznym ubraniu, buty odpowiednie 

do chodzenia po nierównościach (a może i po śniegu?) oraz obuwie do poruszania się po schronisku, odpowiedni 

do pory roku strój turystyczny – w tym ciepłe czapki, coś przeciwdeszczowego; legitymacje – szkolną i PTSM 

(będą punkty za ważną legitymację PTSM!). Każdy powinien być zaopatrzony w prowiant (jedzenie i picie) w 

ilości odpowiadającej indywidualnym potrzebom; należy wziąć własny kubek na gorące napoje. Każdy 

uczestnik powinien mieć też mały znicz (lampkę nagrobną – może to być sam wkład) oraz element ubioru (do 

zaprezentowania wewnątrz schroniska) z motywem biało-czerwonym. KAŻDA REPREZENTACJA powinna być 

wyposażona w: termos, busolę, latarkę (przynajmniej jedną na 3 osoby), przybory do pisania i do rysowania 

(blok rysunkowy i kredki lub farby), apteczkę oraz  polską flagę (na drzewcu lub listewce).  
Podczas zgłaszania grupy (w sobotę) Opiekunowie proszeni są o wpłaty i o listy uczestników (w postaci zgodnej z RODO wraz z numerem 

legitymacji PTSM). Prosimy również o zapewnienie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestników w/w wydarzenia do 

publikowania wizerunku ich dzieci/podopiecznych na niekomercyjne potrzeby Oddziału Małopolskiego PTSM (w tym m.in. facebook). 

PLAN RAJDU może być modyfikowany w zależności od okoliczności.  W sobotę należy zameldować się w 

schronisku między godziną 8.30 a 10.00. Po przybyciu do schroniska, każdy zespół ma wykonać co najmniej 3 

prace plastyczne (dowolną techniką, w formacie A4) na temat, który zostanie podany podczas meldowania się 

zespołu. Prace powinny zostać oddane najpóźniej do godziny 22.00.         Około godziny 10.30 Uroczyste 

rozpoczęcie Rajdu. Wspólny przemarsz do Parku Jerzmanowskich w Prokocimiu; zwiedzanie Fortu Prokocim, 

wędrówka do rezerwatu geologicznego Bonarka, zwiedzanie dawnego obozu koncentracyjnego „Płaszów” (w 

formie odpowiedniej dla dzieci), uroczystość oddania czci   bohaterskim Obrońcom Ojczyzny (na cmentarzu 

wojennym w Podgórzu) czyli APEL POLEGŁYCH; o zachodzie Słońca wejście na Kopiec Krakusa. Na trasie 

przeprowadzone zostaną konkursy sprawnościowe oraz Uczestnicy zostaną wzmocnieni patriotyczną 

drożdżówką!  Powrót do schroniska tramwajem.    Około 18.30 obiadokolacja.   Od 19.30 konkurs krajoznawczy 

(na podstawie treści poruszonych podczas wspólnej wędrówki). Od 20.30 prezentacje POMNIKA BOHATERA 

NARODOWEGO. Od 22.00 do 7.00 cisza nocna. Około 9.15 uroczyste zakończenie rajdu. 

Prezentacja POMNIKA POLSKIEGO BOHATERA NARODOWEGO: jeden uczestnik jest 

„pomnikiem” (odpowiednio ubrany, nieruchomo - w pomnikowej pozie), inni mogą stanowić dodatkową 

„kompozycję towarzyszącą” za wyjątkiem osoby, która ma za zadanie objaśnić KTO jest przedstawiany i 

JAKIE SĄ JEGO ZASŁUGI. 

Ponadto każda reprezentacja powinna przećwiczyć śpiewanie Hymnu Narodowego (4 zwrotki) oraz ROTĘ. 

 
 

Zgłoszenia na rajd (najpóźniej do dnia 3 listopada, do godziny 11.30)  przyjmuje Komandor Rajdu 

(606 707 466). ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA! 

 
Komandorem Rajdu jest Piotr Pacholarz 


