NASZE WÊDROWANIE

Piêæ osobliwoœci
Rajdu Grunwaldzkiego
Rajd Grunwaldzki to nowe harcerskie przedsiêwziêcie turystyczne, organizowane w lipcu na pograniczu
Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Oto kilka powodów,
dla których warto wzi¹æ w nim udzia³.
1.

Rajd piêciodniowy?

To propozycja dla wszystkich, którzy nie lubi¹, kiedy impreza harcerska koñczy siê, zanim siê jeszcze na
dobre „rozkrêci”. Rajd Grunwaldzki jest mniej anga¿uj¹cy i wymagaj¹cy, ni¿ obóz wêdrowny, ale pozwala na
prze¿ycie prawdziwej 5-dniowej wêdrówki – i to w
doborowym towarzystwie harcerzy z ca³ej Polski. W
przeciwieñstwie do typowych rajdów weekendowych,
pozwala na przewêdrowanie sporego kawa³ka Polski
oraz na gruntowne poznanie interesuj¹cego, a przy tym

obejmuje równie¿ gwarancjê spotkania oko w oko z
(oswojonym) dzikiem, ³osiem, danielem lub muflonem.
2.

Rajd w czasie wakacji?

Rzadko zdarzaj¹ siê takie pomys³y, ale rajd jest ciekawym sposobem spêdzenia kilku letnich dni. Rajd
Grunwaldzki to dobre rozwi¹zanie zw³aszcza dla tych
dru¿yn, którym nie uda siê zorganizowaæ w tym roku
swoich obozów. Chêtni mog¹ bowiem prosto z zakoñczenia rajdu (w Rybnie ko³o Dzia³dowa) przenieœæ siê
na pobliskie pola Grunwaldu, by wzi¹æ udzia³ w Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim – najwiêkszej imprezie harcerskiego lata. Tak otrzymujemy 11 dni harcerskiej przygody, przy znikomym w³asnym wysi³ku i
niewielkim kosztem: razem mo¿e to kosztowaæ 110
PLN od osoby (wpisowe na rajd i zlot) + koszt dojazdu +
koszt prowiantu na œniadania i kolacje.
3.

Rajd dla wszystkich?

Dlaczego nie? Na Rajdzie Grunwaldzkim odpowiedni¹ trasê mog¹ dla siebie wybraæ i piechurzy, i rowerzyœci. Amatorów wiose³ czeka epizod kajakowy na
urokliwym i niezbyt trudnym odcinku rzeki Wel.
Podczas rajdu poka¿emy, ¿e umiemy bawiæ siê nie tylko

ma³o znanego zak¹tka naszego kraju: nieodkrytej dot¹d
przez turystów doliny Skrwy, malowniczych równin
pó³nocnego Mazowsza, leœnych ostêpów GórznieñskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz ³agodnych
wzniesieñ Pojezierza Dobrzyñskiego. Na trasie rajdu
czekaj¹ prawdziwe pere³ki: unikatowe romañskie i gotyckie zabytki, miejsca owiane legendami zwi¹zanymi
z Jagie³³owym marszem pod Grunwald w 1410 r.,
uniwersyteckie obserwatorium geograficzne, grodziska
i kurhany, bagna i mszary, prastary D¹b Rzeczypospolitej, tajemniczy i niedostêpny Jar Brynicy, wreszcie
typowe senne mazowieckie miasteczka, ¿yj¹ce wspomnieniami swej dawnej œwietnoœci. Pakiet uczestnika
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