
 

 

 

 

RAJD SILESIA to jedyna w swoim rodzaju impreza! Jeśli chcesz spędzić czas                      

z wyjątkowymi ludźmi, odkryć na nowo zapomniane skarby Śląska i przeżyć ekscytującą 

przygodę to Rajd Silesia jest właśnie dla Ciebie! 

 

ORGANIZATOREM jest Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa 

Polskiego oraz Przedstawicielstwo Śląskie Wspólnoty Drużyn 

Grunwaldzkich. 

 

UDZIAŁ W RAJDZIE mogą wziąć jednostki wszystkich 

organizacji skautowych, szkolne kluby, grupy parafialne, kluby 

turystyczne, rodziny oraz 

nieformalne grupy przyjaciół 

w patrolach liczących od 4 

do 15 osób. 

 

RAJD ODBĘDZIE SIĘ w terminie od 30 maja do 2 czerwca 

2013 r. Te 4 wyjątkowe dni to wspaniały czas na odkrycie 

tajemniczego Śląska! 

 

KOSZT RAJDU to 54 PLN od osoby. W tej 

kwocie gwarantujemy atrakcyjny program,            

4 obiady, zakwaterowanie, ubezpieczenie, bilety 

wstępów do atrakcji rajdowych oraz pamiątkowy 

znaczek i koszulkę rajdu. 

 



 

NA UCZESTNIKÓW RAJDU CZEKA 

wybór spośród 5 tras – wśród nich są 

fabularne, wyczynowe i typowo 

krajoznawcze. Miłośnicy gier fabularnych 

mogą wcielić się w postacie z czasów 

średniowiecza, podążać śladem zaginionych 

zabytków, dzieł sztuki, wziąć udział               

w rozwikłaniu złożonej zagadki detektywistycznej. Inne trasy to zabawa z wynalazkami              

i tajemniczą alchemią, przygodą dla miłośników książek Dana Browna, czy filmów o Indiana 

Jones. Nawet osoby zainteresowane etnografią i psychologią społeczną znajdą coś dla siebie. 

Wycieczki krajoznawcze, spływy kajakowe i wąskotorowe przejażdżki to rajdowa 

codzienność. 

 

TRASA I BYTOMSKA (6 - 10 lat) „Życie codziennego mieszkańca”   

Życie codzienne zwykłych mieszkańców Śląska, tych dzisiejszych i sprzed lat- 

tak brzmi hasło trasy I Bytomskiej Rajdu Silesia 2013. Poznasz barwne historie  

z życia Christiana Zgraja - 

mieszkającego na tych terenach ponad sto lat temu 

górnika, parającego się również astronomią i alchemią. 

Podążając jego śladami trafisz do niezwykłych miejsc, 

które na długo zapadną w Twojej pamięci. 

 

TRASA II KOSZĘCIŃSKA (10 - 16 lat) 

„Ślady Jana III Sobieskiego”   

Jeśli chcesz zostać prawdziwym odkrywcą 

minionych wydarzeń – wybierz się na trasę         

II Koszęcińską! Poznasz na niej tajemnice 

wielkiego wodza Jana III Sobieskiego, które nie miały ujrzeć 

światła dziennego… jesteś gotowy by je odkryć? 

 

 



 

TRASA III SIEWIERSKA (13 - 25 lat) „Stan biskupi na Górnym Śląsku” 

Trasa III Siewierska Rajdu Silesia 2013 pokaże Ci, że choć średniowiecze       

na pierwszy rzut oka ma mało wspólnego         

z teraźniejszością, to te dwa oddzielone setkami lat okresy 

są ze sobą w niezwykły i tajemniczy sposób powiązane. 

Tutaj staniesz twarzą w twarz ze śmiercią, poznasz 

mroczne oblicza surowych książąt siewierskich oraz 

krakowskich biskupów. 

TRASA IV GLIWICKA (10 - 16 lat)  

„Arystokracja Górnośląska”    

Na trasie IV Gliwickiej Rajdu Silesia 2013 

sprawdzisz czy jesteś w stanie rozwiązać zagadkę 

sprzed ponad dwustu lat, pokonać barierę czasu, 

aby odkryć tajemnicę wielkiego rodu Donnersmarcków. Na tej 

trasie fikcja może się okazać prawdą, a istnienie magii i alchemii 

jest tak oczywiste, jak zmiany pogody czy zachody słońca. 

 

TRASA V ZAWIERCIAŃSKA (16 - 25 lat) „Rycerskim orężem po Górnym Śląsku” 

Daj się wciągnąć w wir przygody, 

odkryj nieznane, podąż szlakiem 

rycerskim, śladami tajemnicy na 

trasie V Zawierciańskiej. Misja będzie wymagała 

siły i wytrwałości, omijania pułapek i odwracania 

uwagi przeciwników.  Nie zwlekaj, czasu mamy 

niewiele. 

 

Serdecznie zapraszamy na Rajd Silesia 

             Po więcej informacji zajrzyj już dziś na 

www.rajdsilesia.pl 


