


Rajd Południe – Północ w 100 rocznicę
odzyskania Niepodległości



Pierwszą Gdynianką z
Koroną Ziemi

Pierwszą Kaszubką z 
Koroną Ziemi

Najmłodszą Polką z 
Koroną Ziemi

Kim jestem?



Mgr inż. 
10 lat w kolejnictwie

Wierzę, że gdy zostaje się rodzicem nie 
trzeba rezygnować ze swoich pasji 



I. Upamiętnienie         rocznicy odzyskania Niepodległości
➢ Wyprawa rowerowa z południa na północ Polski w barwach narodowych
➢ Propagowanie patriotycznej postawy wśród obywateli

II. Rowerowa lekcja historii 
➢ Aspekt geograficzny czyli przejazd przez tereny 3 zaborów
➢ Ciekawostki związane z odzyskaniem Niepodległości i odwiedzanymi 

miejscami (Trójkąt Trzech Cesarzy, wał graniczny w Toruniu, zabytki z 
czasów 3 zaborów)

➢ Kalendarium wydarzeń z 1918 roku w trakcie przejazdu przez Polskę

III. Świętujemy wspólnie - integracja przez sport 
➢ Wspólne świętowanie - czyli każdy może być częścią projektu, częścią 

inicjatywy! 

Cel akcji



Dlaczego Południe – Północ ? 

Choć od dziecka, jako rodowita Gdynianka, związana byłam z morzem, to właśnie góry 
stały się dla mnie obszarem do zweryfikowania mojej odwagi, wytrzymałości i przede 

wszystkim konsekwencji. Nad morze do rodzinnej Gdyni wracam z wielką radością, dlatego 
to ona będzie celem mojej podróży. W trakcie przejazdu przemieszczać będę się przez 

tereny będące przed odzyskaniem przez Polskę Niepodległości pod zaborami: 
austriackim, pruskim i rosyjskim.



Patronat honorowy

Patronaty miast 
znajdujących się na trasie 

przejazdu 

Planowane patronaty



Czas realizacji 
4 - 11 Listopada 2018

Długość trasy
Rysy – Gdynia
ok 780 km

Sposób przemieszczania się 

770  km – rower
12 km – bieg/wspinaczka

Założenia trasy 



Założenia trasy

Gdynia 

Nowe 

Ciechocinek

Konin

Zduńska Wola

Częstochowa

Trójkąt 3 Cesarzy

Myślenice

Rysy

100 lat -100 km/dzień

11.11

10.11

9.11

8.11

7.11

6.11

5.11

4.11

4.11



I Ty możesz być częścią projektu

Chcesz przebiec lub przejechać ze mną część trasy?
Wspólnie, na sportowo świętować rocznicę odzyskania Niepodległości?

Poznać mnie i pochwalić się swoją wiedzą o historii w trakcie jazdy na rowerze? 

DOŁĄCZ DO AKCJI ☺!
Ja to zrobić ? 
- Skontaktuj się ze mną co najmniej 2 tygodnie wcześniej (messenger, www.bogumilaraulin.pl);
- Zapoznaj się z trasą;
- Spotkajmy się o 7:40 w mieście, z którego startuję (koordynaty spotkania podawane będą na 

bieżąco);
- Prawidłowo przygotuj swój rower (odblaski, kamizelka, kask, właściwe opony);
- Spakuj ciepłe rzeczy, jedzenie i picie na odcinek, który chcesz ze mną przejechać (ogrzewacze, 

termos, ciepłe nieprzemakalne i wiatroodporne ubrania);
- Barwy narodowe lub polska flaga to akcent obowiązkowy w akcji; 
- Nie bój się o tempo ☺ tu nie chodzi o rekordy, a jedność w działaniu.



Profil trasy, warunki atmosferyczne, trudności  

Wzmożonego ruchu i  trudniejszego 
profil trasy na niektórych odcinkach

Niskich temperatur/deszczu/śniegu

Mocnych wiatrów na morzu (kajak)

Zmęczenia i wychłodzenia organizmu

Profil trasy
Jedziemy z górki więc nie będzie trudno 
☺

Temperatura
Nie daj się zaskoczyć! Trudnością nie jest 
trasa a listopadowe temperatury ☹

Czego możesz się spodziewać



Komunikacja

GPS

Lokalizator GPS uruchamiany będzie podczas biegu oraz jazdy na rowerze
Aktualny link z pozycją dostępny będzie na stronie 
https://www.bogumilaraulin.pl i 
https://web.facebook.com/silamarzenmilkaraulin/
Za pomocą GPS podawane będą koordynaty rozpoczęcia i zakończenia trasy 
na dany dzień.

Rzecznik wyprawy: Marek Wybraniec
+48 606 12 12 86, kontakt@bogumilaraulin.pl
(zmiana harmonogramu wyprawy, newsy/wiadomości)

Wstępny harmonogram dnia w social mediach
7:30 kalendarium – post 
8:00 rozpoczęcia trasy – uruchomienie śladu GPS
12:00 rowerowa lekcja historii - półgodzinna relacja live na profilu 
Siła Marzeń – Miłki Raulin
20:00 – podsumowanie dnia – zdjęcia/ filmy z trasy z uczestnikami, którzy 
dołączyli do akcji (opcjonalnie)

Zdjęcia i nagrania video z trasy podczas rozmów z osobami, które dołączyły do  
projektu udostępniane będą na bieżąco na stronie Siła Marzeń – Miłki Raulin

https://www.bogumilaraulin.pl/
https://web.facebook.com/silamarzenmilkaraulin/
mailto:kontakt@bogumilaraulin.pl


Promocja miast znajdujących się na trasie w zamian za wsparcie wyprawy w poniższym
zakresie:
Zapewnienie noclegu ze śniadaniem dla dwóch osób w reprezentacyjnych miejscach miast
znajdujących się na trasie projektu (stare miasto, rynek, muzeum, etc.)
Udzielenia informacji /ciekawostek związanych z miastem i obchodami odzyskania
Niepodległości (krótka prezentacja) oraz udostępnienie osób z wykształceniem
historycznym, którzy w ciekawy i lekki sposób przekażą wiedzę w trakcie rozmowy live
Zainteresowanie lokalnych mediów o planowanej akcji
Oficjalna zgoda miasta na bycie partnerem akcji Południe – Północ
Zaprojektowanie ciekawej grafiki opisującej założenia pomysłu i jego realizację (do
akceptacji)
Montaż filmu po realizacji projektu i udostępnieniu materiałów filmowych/zdjęciowych

Akcja w całości pokrywana jest z środków własnych (benzyna dla osoby supportującej,
wyposażenie i sprzęt rowerowy/ części zapasowe, ubrania wierzchnie, prowiant na trasie,
koszty abonamentu lokalizatora GPS, ubezpieczenia, apteczka, etc.)

Promocja miasta 
czyli jak wesprzeć projekt?

Prosimy o potwierdzenie udziału w akcji do dnia: 5.10.2018

Jednocześnie proponuję wieczorną kolację (ok godz: 19:00) z władzami miasta podczas, 

której możliwa będzie promocja miasta na profilu facebooku

Siła Marzeń – Miłki Raulin oraz wspólne zdjęcie. 



Szczegółowa trasa wyprawy
Dzień 1        04.11.2019        Niedziela
Rysy - Parking - Palenica - Myślenice 

Kalendarium

Ciekawostki

28 LIPCA 1914
Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. W
ciągu kilku kolejnych dni działa tzw. efekt
domina. Na mocy porozumień sojuszniczych
Rosja ogłasza mobilizację wojska przeciwko
Austro-Węgrom. W odpowiedzi Niemcy
wypowiadają wojnę Rosji, a następnie
Francji. Zaborcy stają po dwóch stronach
frontu. Rozpoczyna się I wojna światowa.

Po sposobie, w jaki Piłsudski zwracał się do
swoich podkomendnych, można było poznać
jego stosunek do danej osoby. Najmilej było
usłyszeć od niego okreś�lenie �"dziecko"�, burzę
zapowiadało za�ś zwrócenie się do kogo�ś
per �pan�i podanie stopnia wojskowego.



Szczegółowa trasa wyprawy
Dzień 2        05.11.2019        Poniedziałek

Myślenice - Trójkąt Trzech Cesarzy

Kalendarium

Ciekawostki

22 PAŹDZIERNIKA 1914

Józef Piłsudski stworzył na terenie

Królestwa Polskiego niezależną i tajną

Polską Organizację Wojskową. W

pierwszym okresie jej funkcjonowania jej

głównym zadaniem miały być akcje

dywersyjne i wywiadowcze skierowane

przeciwko Rosji. Jej struktury przypominać

miały swoistą armię podziemną,

kontrolowaną bezpośrednio przez

Piłsudskiego, bez nadzoru ze strony

któregokolwiek z zaborców.

Przez lata Święto Niepodległości było jedynie wojskowe. Dopiero w
1937 ustanowiono 11 listopada świętem narodowym,
upamiętnieniem odzyskania suwerenności, zakończenia I wojny
światowej i uhonorowaniem postaci Józefa Piłsudskiego (który zmarł
w 1935 roku).



Szczegółowa trasa wyprawy
Dzień 3        06.11.2019        Wtorek

Trójkąt Trzech Cesarzy -
Częstochowa

Kalendarium

Ciekawostki

Najstarsza obecnie żyjąca Polka, Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca
1906 roku, czyli jeszcze w zaborze austro-węgierskim. Przyszła na świat w
Krupsku (dzisiejsza Ukraina). W czasie ogłoszenia niepodległości miała 10
lat. Poza nią w Polsce żyje jeszcze kilka tysięcy stulatków.

5 LISTOPADA 1916

W Pszczynie ogłoszono akt podpisany

przez cesarza niemieckiego i austro-

węgierskiego, który zapowiadał

utworzenie z ziem Królestwa Polskiego

„państwa samodzielnego z dziedziczną

monarchią i konstytucyjnym ustrojem”.

Był to pierwszy akt wydany przez

najwyższych przedstawicieli państw

biorących udział w I wojnie, w którym

zapowiadano utworzenie Państwa

Polskiego. W dokumencie nie określono

jednak jego granic, enigmatycznie

stwierdzono jedynie, że będzie ono

funkcjonowało w sojuszu z Niemcami i

Austro-Węgrami. Akt nie był zatem

gwarancją odzyskania pełnej

niepodległości.



Szczegółowa trasa wyprawy
Dzień 4        07.11.2019        Środa

Częstochowa - Zduńska Wola

Kalendarium

Ciekawostki

Żołnierze polskiego podziemia, ale też zwyczajni polscy obywatele
mimo represji starali się świętować 11 listopada podczas II wojny
światowej. M.in. przystrajali pomniki i pisali na murach (np. „Jeszcze
Polska nie zginęła”)

25 GRUDNIA 1916

W odpowiedzi na akt 5 listopada w

rozkazie noworocznym car Mikołaj II

zapowiedział „stworzenie Polski wolnej,

złożonej ze wszystkich trzech części, dotąd

rozdzielonych”. Wobec strat terytorialnych

Rosji akt nie mógł mieć żadnych

konkretnych skutków politycznych.

Otworzył jednak szansę na życzliwsze

potraktowanie sprawy polskiej przez

państwa ententy, które dotychczas

uważały kwestię niepodległości Polski za

wewnętrzną sprawę Rosji. Po abdykacji

cara 16 marca 1917 roku rozkaz przestał

mieć jakiekolwiek znaczenie.



Szczegółowa trasa wyprawy
Dzień 5        08.11.2019        Czwartek

Zduńska Wola - Konin

Kalendarium

Ciekawostki

2 LIPCA 1917

Wobec kunktatorskiej polityki cesarzy

względem Polski oraz podporządkowania

formowanego wojska polskiego

niemieckiemu dowództwu, Józef Piłsudski

odmówił dalszej współpracy z Tymczasową

Radą Stanu. Zaapelował także do polskich

żołnierzy o nieskładanie przysięgi na

wierność cesarzom i niewstępowanie do

Polskich Sił Zbrojnych. Konsekwencją tzw.

kryzysu przysięgowego było internowanie

dużej części żołnierzy służących do tej pory

u boku państw centralnych i osadzenie w

obozach w Beniaminowie i Szczypiornie.

Józefa Piłsudskiego osadzono w twierdzy w

Magdeburgu. Wydarzenia z lipca 1917

roku były także końcem nadziei, że

niepodległe państwo uda się odzyskać w

sojuszu z państwami centralnymi.

Przez pewien czas nie obchodziliśmy święta niepodległości. Od 1945
roku było Narodowe Święto Odrodzenia Polski w rocznicę Manifestu
PKWN (22 lipca), a obchody 11 listopada zniesiono. Nie świętowało
się 11 listopada w PRL, a wyjątkiem były czasy Solidarności (1980-
81). Wtedy świadomość patriotyczna odrodziła się w całej Polsce.
Oficjalnie przywrócono pamięć o tym dniu ustawą z 1989 roku.
Odtąd 11 listopada obchodzimy dzień pod nazwą Narodowe Święto
Niepodległości.



Szczegółowa trasa wyprawy
Dzień 6        09.11.2019        Piątek

Konin - Ciechocinek

Kalendarium

Ciekawostki
I Tak naprawdę niepodległość Polski Rada Regencyjna ogłosiła nie 11,
a 7 listopada 1918 roku. Tarnów jako pierwszy odzyskał niepodległość.
II Mimo że Piłsudski nie ukończył żadnej szkoły wojskowej czuł się
żołnierzem, co przejawiało także w stroju. Począwszy od czasów
Legionów na wszystkich fotografiach, także prywatnych występuje w
mundurze. Na co dzień w Sulejówku chodził w kurtce wojskowej bez
dystynkcji i nieodmiennie, w przydługich spodniach. Gdy zjawiali się
goście ważni albo cudzoziemcy, ubierał mundur z dystynkcjami
marszałka i akselbantami, do którego przypinał słynny „parasol”,
odznakę przedwojennego Związku Strzeleckiego, Krzyż Srebrny Virtuti
Militari i Krzyż Walecznych z trzema okuciami.

8 STYCZNIA 1918

Prezydent USA Woodrow Wilson w

orędziu noworocznym ogłosił 14

punktów stanowiących, jego zdaniem,

fundament powojennego ładu

międzynarodowego. W 13 punkcie

stwierdził, że powinno powstać

niepodległe Państwo Polskie z

bezpiecznym dostępem do morza,

obejmujące ziemie zamieszkałe przez

ludność bezsprzecznie polską. Była to

pierwsza deklaracja zagranicznego

polityka, w której określono zasady na

jakich miały się formować granice

odrodzonego państwa.



Szczegółowa trasa wyprawy
Dzień 7        10.11.2019        Sobota

Ciechocinek - Nowe

Kalendarium

Ciekawostki

W 1945 ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski na
cześć ogłoszenia komunistycznego Manifestu PKWN. Zniesiono
wtedy Święto Niepodległości ustanowione przed wojną. W czasie
PRL wszelkiego rodzaju obchody odzyskania niepodległości były
tłumione. Proces nasilał się szczególnie w okresie stalinowskim
oraz podczas stanu wojennego.

7 PAŹDZIERNIKA 1918

Wobec coraz gorszej sytuacji Niemiec na

froncie zachodnim Rada Regencyjna

proklamowała powstanie niepodległego

Państwa Polskiego, które zbudowane

miało być zgodnie z założeniami

opisanymi w trzynastym punkcie orędzia

Wilsona.



Szczegółowa trasa wyprawy
Dzień 8        11.11.2019        Niedziela

Nowe – Gdynia 

Kalendarium

Ciekawostki

11 LISTOPADA 1918

W wagonie kolejowym w lesie pod

francuskim Compiègne podpisano rozejm

pomiędzy państwami ententy a

Cesarstwem Niemieckim kończący I wojnę

światową. Pozbawiona autorytetu Rada

Regencyjna postanawia oddać Piłsudskiemu

władzę nad tworzącym się wojskiem. W

Poznaniu działający od 1916 roku tajny

Centralny Komitet Obywatelski (grupujący

stronnictwa o charakterze narodowym i

ludowym), zmienił nazwę na Naczelną Radę

Ludową i ogłosił się reprezentantem

polskich interesów w Wielkopolsce.

Marszałek prowadził nocny tryb życia. Kładł się spać grubo po
północy, czasami nad ranem. Przyjmował także interesantów o takich
dziwnych porach, czym doprowadził do konsternacji księcia Janusza
Radziwiłła. Książę bardzo zwracał uwagę na wszelkie formy
towarzyskie i kiedy został wezwany do Belwederu na godziną drugą
w nocy, nie był w stanie wymyślić garderoby stosownej na taką
okazję i porę zarazem



Miłka Raulin
Facebook: Siła Marzeń Miłka Raulin
www.bogumilaraulin.pl
kontakt@bogumilaraulin.pl
+48 535 373 828

http://www.bogumilaraulin.pl/
mailto:kontakt@bogumilaraulin.pl

