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Ogólnopolski Rajd im. Ignacego Kozielewskiego 

W  latach 70-tych ub. stulecia, przy 5 Zespole Szkół Samochodowych w Częstochowie po-
wstał szczep harcerski im. dr Ignacego Kozielewskiego. Bardzo szybko stał się on szczepem śro-
dowiskowym, zrzeszającym harcerzy z całego miasta. Instruktorzy tego szczepu, którego komen-
dantem był druh hm Lech Matysiak, utworzyli Krąg Instruktorski im. I. Kozielewskiego.  

Jednym z instruktorów tego Kręgu był druh Tadeusz Trzyna. To z jego inicjatywy, przy 
współudziale innych instruktorów, zorganizowano rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, któ-
ry również został nazwany imieniem autora hymnu harcerskiego. Pierwszy rajd odbył się w roku 
1979 i odtąd, corocznie w maju był organizowany przyciągając coraz większą liczbę uczestników.  

            
Zdjęcia z I Rajdu im. I Kozielewskiego w roku 1979 

Po kilku latach stał się rajdem ogólnopolskim, w którym brali udział uczestnicy wędrówki z róż-
nych szczepów, hufców i chorągwi. Stał się największą harcerską imprezą turystyczną w regionie     
i na zawsze znalazł się w kalendarzu ogólnopolskich imprez harcerskich. 

Komendantem pierwszych rajdów był Tadeusz Trzyna, potem kierownictwo się zmieniało. 
Organizatorami byli m.in. druhowie: Lech Matysiak, Roman Kitala, Wojciech Krogulec, Janusz 
Dziurkowski i inni. Impreza cieszyła się niezmiennie i cieszy się datą jednakowo dużym powodze-
niem. 

                                 
                     Tadeusz Trzyna                               Lech Matysiak (z prawej)                   Roman Kitala (siedzi w środku) 
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Celem Rajdu im. I. Kozielewskiego jest poznawanie urody i zabytków Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, wędrówka po tych pięknych zakątkach polskiej ziemi i zacieśnianie więzów har-
cerskiej przyjaźni.  

                    
XIV Rajd – 1992 r. 

Inicjatorom Rajdu pomagają instruktorzy Komendy Hufca, pracownicy Urzędu Miasta Czę-
stochowy (wcześniej – Urząd Wojewódzki) oraz członkowie Związku Gmin Jurajskich. 

          
XVI Rajd – 1994 r. 

Przed każdym, corocznym rajdem zostaje opracowanych kilka tras rozpoczynających się        
w różnych miejscach regionu: Rabsztynie, Zawierciu, Myszkowie, Poraju i innych. Różne są rów-
nież miejsca docelowe: Złoty Potok, Podzamcze, Góra Zborów, Olsztyn, Smoleń, Podzamcze           
i inne. 

         
                                         XIX Rajd – 1997 r.                                                                   XX Rajd – 1998 r. 
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Uczestnicy zgłaszający się do udziału w Ogólnopolskim Rajdzie im. I. Kozielewskiego  wy-
bierają sobie jedną z proponowanych  tras i podążają do wspólnej mety, realizując w czasie wę-
drówki różne ciekawe zadania. 

          
                          XXI Rajd – 1999 r. 

Co roku opracowuje się kilka tras pieszych – od 3 do 5. W ostatnich latach doszła również 
trasa rowerowa. Do atrakcji, które czekają uczestników tej ogólnie znanej imprezy należą między 
innymi: zawody strzeleckie, marsz na orientację, festiwal piosenki i wiele, wiele innych. Każda 
drużyna biorąca udział w Rajdzie, wypracowuje sobie własne zwyczaje. 

          
                                       XXIV Rajd – 2002 r.                                                       XXVI Rajd 2004 r. 

 Są takie grupy uczestników, które brały udział w tej wędrówce już kilkakrotnie, za każdym 
razem wybierając inną trasę, uczestnicząc w różnych zadaniach, konkursach, zawodach. Uczestnicy 
otrzymują pamiątkowe plakietki, proporczyki lub znaczki upamiętniające numer, rok i miejsce do-
celowe kolejnych rajdów. 

       
XXX Rajd 2008 r 
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Rajdy Jubileuszowe – XX i  XXX Ogólnopolski Rajd im. dr Ignacego Kozielewskiego, miały 
metę w Ośrodku Harcerskim Hufca Częstochowa w Pająku. W bieżącym, 2011 roku, odbędzie się 
w maju już XXXII Rajd. Zawiadomienia o jego organizacji ukazały się w Internecie już w kwietniu 
b.r. 

            
XXXI Rajd 2009 r. 

          W roku 2010, po raz pierwszy w historii rajdów, impreza nie odbyła się. Rajd został odwoła-
ny  ze  względu  na trudne  warunki  atmosferyczne (powodzie). Z tego  powodu  tegoroczny Rajd     
ma numer XXXII. 

Do grona współorganizatorów ostatnich Ogólnopolskich Rajdów im. dr Ignacego Kozielew-
skiego włączyły się, oprócz Komendy Hufca ZHP Częstochowa,  następujące instytucje:  

-- Śląski Urząd Marszałkowski  
-- Urząd Miasta Częstochowa 
-- Starostwo Powiatu Częstochowskiego 

Świadczy to najlepiej o dużym zainteresowaniu społeczeństwa tą bardzo popularną harcerską 
imprezą turystyczną w naszym regionie.  

    

Piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
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