
REGULAMIN 
XXXIV HARCERSKIEGO RAJDU 

„SZLAKAMI JĘDRUSIÓW”

15-17 listopada 2019r.

„Idzie zaginione pokolenie,
cierpki żal, niedobite sumienie.

Idą w las co księżycem się złoci,
gdzie zakrwawiony kwitnie kwiat paproci.”

75 rocznica bitwy pod Tychowem 

Druhny i druhowie!
    Po raz 34 spotkamy się na szlakach Harcerskiego Rajdu „Szlakami 
Jędrusiów”. W tym roku będziemy obchodzić 75 rocznicę bitwy pod 
Tychowem. To ona jest powodem dla którego co roku apel 
„Jędrusiowy” odbywa się właśnie tam, gdzie pamiątką tego 
wydarzenia jest mogiła „Junaka” i „Kokoszki”. 
    Wszystko się zmienia, zmieniają się czasy w których żyjemy, 
zmienia się też rajd. W tym roku czeka on na was w nowej odsłonie. 
Mamy nadzieję, że to co nowe, okaże się chociaż tak samo dobre.  

Jedyne co się nie zmienia to historia. 
I nasza pamięć o tradycji „Jędrusiowej”.



Organizator

Organizatorami rajdu są 15 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. „Jędrusiów” 
oraz Krąg instruktorski „Komenduły” im. „Junaka” i „Kokoszki”

Termin rajdu 

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 15-17 listopada 2019 roku.

Trasa rajdu

Dzień 1-15.11.2019r. (piątek):

Wariant 1 (Harcerze Starsi, Wędrownicy, Instruktorzy)-ok 16 km-
Starachowice-Mirzec 

Wariant 2 (Harcerze)-ok 11 km- Wąchock-Mirzec 

Dzień 2-16.11.2019r. (sobota):

Mirzec-Las Tychowski (Apel pod mogiłą godzina 12:00) -Mirzec

Dzień 3-17.11.2019r.(niedziela):

Apel kończący rajd

O dokładnym miejscu oraz godzinie startu poszczególnych wariantów trasy
uczestnicy zostaną poinformowani mailowo po zgłoszeniu na rajd.

Zlot rajdu

Spotykamy się w lesie tychowskim przy mogile „Junaka” i „Kokoszki” w dniu 16
listopada 2019 roku o godzinie 12:00.

Trasa zlotowa-16.11.2019r (sobota)-wyjazd spod budynku hufca o godzinie
11:00 



Komenda rajdu

Komendantka rajdu-pwd.Julia Zawal     881 616 858
Z-ca komendantki ds.programowych- pwd.Weronika Gozdur 538 195 286
Z-ca komendantki ds.organizacyjnych-odk.Szymon Detka  512 626 673 
Kwatermistrz rajdu-pwd.Patryk Godziemski  605 665 505
Oboźny rajdu-ks.hm.Jarosław Kuśmierczyk 
Os.odpowiedzialna za trasę zlotową-pwd Maciej Gęborek 

Cele rajdu

Uczczenie pamięci oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, 75 rocznicy bitwy pod 
Tychowem oraz integracja środowisk harcerskich i ruchu „Jędrusiowego”

Ustalenia regulaminowe 

W rajdzie mogą wziąć udział patrole jednostek harcerskich oraz grupy szkolne. 
Z każdym patrolem przyjeżdża pełnoletni opiekun (w patrolach liczących 
powyżej 10 osób opiekun nie musi płacić wpisowego). Zgłoszenia 
przyjmowane są do dnia 4 listopada w Komendzie Hufca ZHP Starachowice 
ul.Harcerska 4, telefonicznie u komendantki rajdu lub e-mail: 
jedrusiowy@starachowice.zhp.pl 
Na start rajdu patrole zobowiązane są przynieść kartę zgłoszeniową, wpisowe, 
oraz potwierdzenie ubezpieczenia.

  Wpisowe na rajd wynosi 15 zł, dla trasy zlotowej jest to 5 zł.

Zapewniamy świetną zabawę, ciekawy program, noclegi w ogrzewanym 
budynku, dyplom, okolicznościowy znaczek, gorący posiłek w sobotę, herbatę, 
dostęp do wrzątku oraz atrakcyjne nagrody dla najlepszych. 
Patrole powinny posiadać karimaty, apteczkę, latarkę, busolę, mapę Gór 
Świętokrzyskich, śpiwory, kapcie na zmianę!, prowiant oraz ubezpieczenie

Zadania przedrajdowe

Podczas tegorocznej edycji rajdu patrole przed rajdem proszone są o:
 • Wykonanie zdjęcia prezentującego rekonstrukcje Bitwy pod Tychowem 
(zdjęcia przyjmowane będą w formie elektronicznej na pendrive, bardzo 
prosimy aby pliki nosiły nazwę „Nazwa Patrolu_zadanie przedrajdowe_34RJ”)
 • Przygotowanie przebrania partyzanckiego (będą potrzebne na jednym ze 
świeczowisk) 
• Stworzenie gawędy partyzanckiej, czyli co mogli opowiadać sobie przy 
ognisku „Jędrusie” (ma trwać ok 2 min) 

mailto:jedrusiowy@starachowice.zhp.pl

