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we w³asnym gronie. Wœród uczestników znajd¹ siê bo-
wiem nie tylko harcerze (zaproszone s¹ wszystkie orga-
nizacje harcerskie), ale równie¿ – na specjalnej trasie 
dla niezrzeszonych – cz³onkowie klubów turystycz-
nych i sportowych, zespo³y szkolne i reprezentanci 
rozmaitych organizacji oraz grup nieformalnych, ro-
dziny, a nawet turyœci indywidualni. Równie¿ grono 
organizatorów tego przedsiêwziêcia jest szerokie i ot-
warte. W jego przygotowaniu i przeprowadzeniu zgod-
nie wspó³dzia³aj¹ œrodowiska ZHP i ZHR, dru¿yny 
grunwaldzkie i jednostki niezwi¹zane ze Wspólnot¹ 
Dru¿yn Grunwaldzkich, lokalne organizacje pozarz¹-
dowe i przedstawiciele miejscowych samorz¹dów. 
Wykorzystujemy nasze dotychczasowe doœwiadczenia 
udanej i owocnej wspó³pracy, maj¹c oparcie w bardzo 
powa¿nym udziale finansowym i organizacyjnym ma-
zowieckiego Urzêdu Marsza³kowskiego, który inaugu-
ruje w ten sposób zakrojone na szerok¹ skalê  obchody 
szeœæsetnej rocznicy grunwaldzkiego zwyciêstwa.    

4. Edukacja na rajdzie?

Niby to takie oczywiste, ale na tylu naszych rajdach 
zapominamy, ¿e uczestnicy powinni z nich wynieœæ 
wiêcej, ni¿ tylko umiejêtnoœæ pracy z map¹ i orientacji 
w terenie. Na Rajdzie Grunwaldzkim zdecydowanie 
stawiamy na walory edukacyjne. 

Jedna z tras jest przeznaczona dla dru¿yn zaintereso-
wanych tematyk¹ regionaln¹ i wytyczaniem lokalnych 
szlaków turystycznych. Uczestnicy zdobêd¹ wiele 
cennych umiejêtnoœci: bêd¹ dokonywaæ zwiadów etno-
graficznych, samodzielnie badaæ i opisywaæ odwie-
dzane miejsca, zorganizuj¹ jarmark regionalny. 

Na trzech trasach przygotowano fabu³ê historyczn¹. 

NASZE WÊDROWANIE

Rajd nie zamieni siê tam jednak w wycieczkê ani w 
piknik historyczny, gdzie uczestnik jest jedynie od-
biorc¹, który pokrêci siê wœród straganów, sfotografuje 
siê z zabytkiem i wróci do domu. Goœcie tras 
„historycznych” wciel¹ siê na czas rajdu w postacie 

œredniowiecznych podró¿ników i zostan¹ wci¹gniêci w 
wir wydarzeñ sprzed szeœciu wieków, prze¿ywaj¹c 
wiele przygód i wychodz¹c ca³o z licznych zasadzek. 
Ksi¹¿kowa wiedza nie bêdzie im na starcie potrzebna, 
niezbêdna oka¿e siê za to przytomnoœæ umys³u, a umie-
jêtnoœæ kojarzenia faktów pozwoli rozwi¹zaæ wiele 
historycznych zagadek i wyjœæ ca³o z niejednej opresji.

Na typowo krajoznawczej trasie rowerowej 
uczestnikom bêd¹ towarzyszyæ miejscowi przewodnicy 
– znawcy dziejów regionu i jego atrakcji turystycznych, 
pracownicy muzeów i parków krajobrazowych, a tak¿e 
przedstawiciele lokalnych organizacji, prowadz¹cych 
bardzo zró¿nicowan¹ dzia³alnoœæ: od pielêgnowania 
œladów osadnictwa olenderskiego na Mazowszu po 
odtwarzanie miejscowej populacji trzmiela.

      
5. Interakcja i s³u¿ba

Uczestnicy rajdu nie bêd¹ jedynie turystami, którzy 
przyjechali obejrzeæ ciekawe miejsce oraz przeprowa-
dziæ w nim kilka zabaw i innych zajêæ w harcerskim 
gronie. W czasie gier miejskich i rajdowych happenin-
gów bêdziemy czêsto nawi¹zywaæ kontakt i wspó³-
dzia³aæ z mieszkañcami. Wa¿ne bêdzie nie tylko to, co 
zyskamy bior¹c udzia³ w rajdzie, ale równie¿ to, co po 
sobie zostawimy. Podejmiemy s³u¿bê na rzecz odwie-
dzanych miejscowoœci i parków krajobrazowych, weŸ-
miemy udzia³ w odnawianiu zapomnianego œródleœ-
nego cmentarza, przeprowadzimy kampaniê promuj¹c¹ 
harcerstwo w miasteczku, w którym ostatnie dru¿yny 
przesta³y istnieæ wiele lat temu.  

Impreza zakoñczy siê 13 lipca w Rybnie ko³o 
Dzia³dowa, ale jak przysta³o na Rajd Grunwaldzki, 
zostanie podsumowana na Polu Bitwy. Podczas 
uroczystoœci rocznicowych w dniu18 lipca rajdowi 
zwyciêzcy odbior¹ puchary i nagrody (o niebagatelnej 
zreszt¹ wartoœci – odpowiednio 1000, 500 i 250 z³ za 
trzy pierwsze miejsca na ka¿dej z szeœciu tras). Wiêcej 
informacji na stronie www.rajdgrunwaldzki.zhp.pl.
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