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Dawno, dawno, ale nie dawniej niż sto lat temu, za kilkoma górami i kilkoma lasami, 

w zupełnej tajemnicy spotkali się Niemiec, Austriak i Rosjanin. Był maj, ale w tej 

części Europy zamiast zapachu bzów częściej można było poczuć drażniący zapach 

prochu. Trwała jeszcze wojna. 

- Czuwaj! – powiedział Niemiec. 

- Czuwaj! – odpowiedział jak echo Austriak. 

- Cześć chłopaki! – przywitał się czystą polszczyzną Rosjanin, przedzierając się przez 

krzaki. Wszyscy zresztą mówili po polsku, bo mimo takiego, a nie innego 

obywatelstwa doskonale wiedzieli, kim są.  

Chwila była poważna, wszyscy trzej czuli, że coś się niedługo zmieni, że nastaną 

epokowe wydarzenia. Rozpalili ognisko, mając nadzieję, że nikt go nie zauważy. 

- Musimy tu i teraz postanowić, że zrobimy wszystko, żeby nastąpił wybuch – zaczął 

ten, który przyszedł z Niemiec – widziałem ostatnio, jak wysadzali pociąg, który wiózł 

dynamit. Wystarczyła mała iskra i bach! Załatwione! 

- Masz rację, wszystko musi wylecieć w powietrze, nie ma innego wyjścia. A potem 

nasza w tym głowa, żeby z tych kawałków posklejać znowu Polskę – odpowiedział 

obywatel austriacki. 

- Każdy ma u siebie drużynę, jest nas przecież już tak wielu, damy radę, niech no 

tylko zapali się ta pierwsza iskierka, iskra wolności… - rozmarzył się poddany cara.  

Ich marzenia zaczęły spełniać się już kilka miesięcy później, a gdy w 1919 stanęli w 

jednym kręgu uśmiechnęli się porozumiewawczo, podając sobie iskrę przyjaźni. 

Podobno każdy z nich został potem komendantem chorągwi, ale to inna historia i 

opowiemy ją innym razem. 

 

Nie później niż sto lat później, więc całkiem niedawno, trzy druhny wyłoniły się z 

lasu w miejscu, które Czytelnikom może wydać się znajome. Rozpaliły małe ognisko, 

po czym każda wyciągnęła z kieszeni smartfon. 

- Dziewczyny, na raz, dwa, trzy! – powiedziała jedna z nich. Na sygnał wcisnęły 

przycisk „power”, ekrany zgasły. Ich oczy powoli przyzwyczajały się do ciemności, 

zaczynały widzieć nawet te najmniejsze iskierki gasnące w powietrzu. 

- Dawno nie czułam się tak dobrze – powiedziała druga – jak się nazywa ten moment, 

kiedy nie musisz przeglądać Facebooka, ale możesz spojrzeć jak iskry z ogniska lecą 

w gwiazdy? 

- Dziadek mi kiedyś opowiadał, że lubił patrzeć na te iskry. Zawsze wtedy mówił że 

to iskry… Coś na „w”, zaraz… Jak ono brzmiało? Mam nadzieję, że zaraz sobie 

przypomnę! 

 

 



§ 1. Organizator 

Organizatorem Rajdu jest ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce-Miasto. 

ul. Planty 16a, 25-502 Kielce 

telefon: 41 344-54-62 

adres e-mail: kielcemiasto@zhp.pl 

 

§ 2. Komenda  

Komendant rajdu - hm. Wojciech Pietrzczyk 

Szefowa biura rajdu – dh. Aleksandra Mucha 

 

§ 3. Termin 

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 18, 19 i 20 maja 2018 r. 

 

§ 4. Finał rajdu 

Finał rajdu z apelem kończącym odbędzie się 20 maja o godzinie 12.30 w parku 

miejskim im. Stanisława Staszica w Kielcach. 

 

§ 5. Uczestnicy 

W rajdzie mogą brać udział zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy oraz 

młodzież szkolna. Uczestnicy tworzą patrole 6-15 osobowe. Każdy patrol 

zobowiązany jest do wyznaczenia patrolowego oraz posiadania pełnoletniego 

opiekuna. Pełnoletni patrolowy może być opiekunem. 

 

§ 6. Zgłoszenia 

Zapisów na rajd można dokonywać w dniach 7-15 maja 2018 r. 

Patrolowy w celu zgłoszenia swojego patrolu: 

a) wypełnia elektronicznie Kartę Zgłoszenia (zał. nr 1) i wysyła na adres biura 

Hufca ZHP Kielce-Miasto - kielcemiasto@zhp.pl 

b) tę samą kartę, wydrukowaną i podpisaną przez opiekuna dostarcza do 

siedziby Hufca ZHP Kielce-Miasto (osobiście bądź pocztą) 

c) uiszcza wpisowe za cały swój patrol w siedzibie Hufca ZHP Kielce-Miasto w 

gotówce. W przypadku uczestników spoza hufca możliwy jest przelew na 

konto bankowe. 

 



§ 7. Wpisowe 

Wpisowe wynosi dla harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników 40 złotych, dla 

zuchów 35 złotych. 

Opiekunowie patroli większych niż 10 osób zwolnieni są z opłaty wpisowego. 

W przypadku braku uczestnictwa bądź wykluczenia z rajdu organizator nie zwraca 

wpisowego. 

 

§ 8. Ubezpieczenie 

Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie, za zapewnienie ubezpieczenia 

odpowiedzialny jest opiekun. 

 

§ 9. Transport na trasy 

Patrole docierają na trasy we własnym zakresie, organizator nie zapewnia transportu 

na trasy.  

 

§ 10. Ekwipunek uczestnika 

Każdy uczestnik dla własnego komfortu powinien zaopatrzyć się w: 

• pełne umundurowanie (w przypadku członków ZHP) 

• śpiwór 

• latarkę 

• przeciwsłoneczne nakrycie głowy 

• ubranie na wypadek deszczu 

• buty na zmianę 

• kubek i menażkę 

• przybory toaletowe. 

Każdy patrol powinien być wyposażony w: 

• apteczkę 

• mapę Gór Świętokrzyskich 

• kompas. 

Prosimy o rozsądne spakowanie się i zrezygnowanie z rzeczy niepotrzebnych, 

ponieważ każdy uczestnik rajdu (oprócz zuchów) będzie nosił swój plecak sam. 

Organizator nie zapewnia transportu bagażów i niestrudzenie przypomina, że na 

tym właśnie polega rajd, że plecak niesie się samodzielnie. 

 

 



§ 11. Wyprawka uczestnika 

Organizator zapewnia: 

• jeden ciepły posiłek w sobotę 19 maja 

• plakietkę rajdową 

• dyplomy i nagrody 

• program na trasach. 

 

§ 12. Trasy rajdowe 

Szczegółowe informacje nt. tras patrole otrzymają po rejestracji od komend tras. 

 

Podczas tegorocznego rajdu uczestnicy wyruszą trzema trasami: 

TRASA SŁONECZNA (ZUCHOWA) – 19-20 maja 

Komendantka: dh. Aleksandra Kukiałka 

Zastępczyni ds. programowych: dh. Karolina Kołodziej 

Zastępczyni ds. kwatermistrzowskich: dh. Wiktoria Borowiecka 

Oboźny: dh Jakub Klimontowicz  

Przebieg trasy: Karczówka – Jaworznia – Kielce 

Osoba kontaktowa: dh. Aleksandra Kukiałka, tel. 728 265 949. 

 

TRASA SINOPAPUZIATA (HARCERSKA) 

Komendantka: phm. Agnieszka Ornowska 

Zast. komendantki: pwd. Natalia Sobczyńska 

Program: dh Michał Hamarneh, dh Kacper Kowalski 

Przebieg trasy: Wierna Rzeka - Chęciny (nocleg) – Białogon (nocleg) - Kielce  

Osoba kontaktowa: phm. Agnieszka Ornowska, tel. 694 185 660. 

 

TRASA AMETYSTOWA (HARCERZE STARSI, WĘDROWNICY) 

Komendantka: pwd. Agnieszka Waszak 

Zastępca ds. programowych: dh. Zofia Marcinkowska 

Zastępca ds. kwatermistrzowskich: dh. Barbara Szkotak 

Oboźna: dh. Adrianna Woźniak 



Przebieg trasy: Nowa Słupia – Krajno – Cedzyna - Kielce 

Osoba kontaktowa: pwd. Agnieszka Waszak, tel. 532 303 730. 

 

 

§ 13. Współzawodnictwo na trasach 

Wśród patroli biorących udział w każdej z tras wyłoniony zostanie zwycięzca. 

Komendy tras będą oceniać przede wszystkim: 

• harcerską postawę członków patrolu 

• pracę zespołową patrolu 

• poziom wykonania zadań na trasie 

• uśmiech i pozytywne nastawienie. 

 

§ 14. Uwagi końcowe 

Komenda zastrzega sobie prawo do interpretacji kwestii spornych oraz zmiany 

niniejszego regulaminu. 

Wszystkim uczestnikom życzymy niezapomnianych wrażeń, nowych przyjaźni i 

rozpalenia na nowo tlącej się w nas iskry wolności! 

 

 

Komenda XL Rajdu Zastępów „Iskierka” 

 


