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Hufiec ZHP Kielce – Miasto im. Obrońców Westerplatte 

Zupełnie nie tak dawno temu, zupełnie nie tak daleko stąd, była sobie grupa 
przyjaciół – Marek Polo, Krzysiek Kolumbiński, Ferdek Magiel i Bartek Diaski (wszyscy, 
zupełnie nie przypadkiem, byli harcerzami). Zatęsknili oni za dawnymi czasami kiedy 
byli młodsi, wszystkie wydarzenia odbywały się bez żadnych przeszkód, 
a w otaczającym ich świecie od dwóch lat nie panował chaos. Często snuli historie 
o tym jak to było kiedyś, gdy niektórzy z nich byli jeszcze zuchami. Zupełnie często 
też mówili o tym, że bardzo by chcieli, żeby wszystko było jak dawniej. 

Pewnego dnia, takiego zupełnie zwyczajnego, Marek pojechał z rodzicami do 
swojego dawno niewidzianego wujka. Wujek ten, kiedyś zupełnie normalny, od 
dawna zachowywał się dziwnie. Znikał na wiele miesięcy, nie chodził do fryzjera, nie 
golił się. Marek okropnie nie chciał go odwiedzać, ale rodzice kazali, więc pojechał. 

Już u wujka Marek okropnie się nudził, dlatego postanowił pozwiedzać jego 
dom. Zobaczył salon, kuchnię, korytarz, a w korytarzu drzwi. Musiał je otworzyć! 
Drzwi na szczęście nie zaskrzypiały (jak to mają zwyczaj w filmach), a za nimi ukazały 
się schody. Marek zszedł po nich odważnie, a na dole znalazł kolejne, tym razem 
stare i brudne, drzwi. Wydawało mu się, że zamknięte na kłódkę. Po chwili 
majstrowania przy niej okazało się jednak, że nikt jej porządnie nie zamknął, dzięki 
czemu Marek otworzył piwnicę i ostrożnie do niej wszedł. 

Po wejściu zobaczył w rogu pomieszczenia dziwne coś – jakby fotel otoczony 
kopułą, który świecił lekkim blaskiem i wydawał cichy, buczący dźwięk. 

- „Zupełnie niezwyczajny fotel” - pomyślał Marek. Po podejściu bliżej zobaczył 
panel sterowania, na którym widniało pytanie „Do którego roku chciałby się Pan 
przenieść?” Po chwili namysłu Marek już wiedział na co patrzy. 

- To wehikuł czasu! – krzyknął. – Muszę o tym powiedzieć reszcie! 

Od razu napisał do swoich przyjaciół i umówił się z nimi, że jutro wpadną do jego 
wujka i spełnią swoje marzenia o powrocie do lepszych czasów. 

 Następnego dnia po szkole cała czwórka poszła do wujka Marka i zapukali do 
drzwi, jednak nikt nie otwierał. Okazało się, że drzwi w ogóle nie były zamknięte. 
Weszli więc do domu i zawołali za wujkiem. Cisza. Postanowili więc od razu udać się 
do piwnicy. Co dziwnie, nie zdziwiły ich w ogóle otwarte na oścież oboje drzwi.  

- No dobra, gotowi? – spytał się Krzysiek. Wszyscy pokiwali głowami, podeszli 
do wehikułu i wpisali na panelu rok 2019. Kliknęli przycisk start i czekali. Na fotelu 
usiadł Marek. Nagle kopuła wehikułu zaczęła się coraz szybciej kręcić. Moment 
później panel zaczął migać na czerwono i wydawać piszczące dźwięki. Było już 
jednak za późno, by chłopaki mogli coś zrobić. Kopuła kręciła się niesamowicie 
szybko, a po sekundzie zrobiło się bardzo jasno i cicho. Po przyjaciołach został 
w piwnicy jedynie ogryzek jabłka, który Bartek upuścił z wrażenia.  

Coś poszło bardzo nie tak… Każdy z nich po otarciu oczu był zupełnie sam, 
w zupełnie nieznanym sobie miejscu, a do tego w zupełnie nieznanym sobie, 
legendarnym czasie. Jedyne, co słyszeli, to dzwoniący im w uszach szept 
powtarzający… „ad meliora tempora”. 
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1. Organizator 

1. Organizatorem wydarzenia jest Komenda Hufca ZHP Kielce-Miasto, ul. Planty 

16a, 25-502 Kielce, tel. 41 344 54 62, adres email: kielcemiasto@zhp.pl 

2. Komenda 

2. W skład komendy rajdu wchodzą: 

a) phm. Mikołaj Matynia – komendant 

b) dh. Gabriela Adamczyk – członkini komendy ds. trasy słonecznej 

c) dh Wiktor Woźniak – członek komendy ds. trasy sinopapuziatej 

d) dh. Amelia Adamczyk – członkini komendy ds. trasy ametystowej 

e) hm. Lucjan Pietrzczyk – członek komendy ds. trasy geriatrycznej 

3. Każda z tras rajdu posiada również własną komendę. 

3. Kontakt 

4. Wszelkie pytania można kierować na adres email: rajd.iskierka2022@gmail.com. 

4. Termin 

5. Rajd odbędzie się, bez względu na pogodę (nawet dobrą!), w dniach 13, 14 i 15 

maja 2022 r. 

6. Finał rajdu z apelem kończącym odbędzie się 15 maja o godzinie 12.00 w Parku 

Miejskim im. Stanisława Staszica w Kielcach. 

5. Uczestnicy 

7. Rajd przeznaczony jest przede wszystkim dla zastępów z drużyn harcerskich, 

starszoharceskich, wędrowniczych i wielopoziomowych oraz dla gromad 

zuchowych, a także dla instruktorów i byłych harcerzy. Zachęcamy do 

zgłaszania się zastępów działających w drużynach w trakcie ich całorocznej 

pracy. 

8. W rajdzie brać mogą udział wyłącznie członkowie ZHP wpisani do Tipi i z 

opłaconą składką członkowską (nie dotyczy trasy geriatrycznej). 

9. Uczestnicy biorą w rajdzie udział a patrolach 6-12 osobowych (nie dotyczy trasy 

geriatrycznej). Każdy zastęp musi wskazać patrolowego oraz mieć dodatkowo 

pełnoletniego opiekuna. 

10. Każdy patrol musi przybyć na grę z gotowym proporcem patrolu. 

11. Każdy patrol na trasie sinopapuziatej i ametystowej musi zapewnić sobie 

namioty do nocowania z liczbą miejsc wystarczającą dla wszystkich członków 

patrolu. Namioty będą transportowane przez organizatorów gry. 

12. Każdy patrol musi zapewnić sobie śniadania i kolacje. 

13. Uczestnicy muszą przestrzegać harcerskich zasad - Prawa i Obietnicy Zuchowej 

oraz Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Nieprzestrzeganie tych zasad, 
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nieodpowiednie zachowanie czy łamanie przepisów prawa mogą skutkować 

wykluczeniem z rajdu i obowiązkiem odebrania uczestnika przez opiekunów 

prawnych. 

6. Zgłoszenia 

14. Zgłoszenia na rajd będą przyjmowane od dnia publikacji regulaminu do 6 maja 

2022 r. 

15. Rejestracji patrolu należy dokonać przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy: 

https://forms.office.com/r/6nZEKvpYHy 

16. Uczestnicy trasy geriatrycznej zgłaszają się na rajd kontaktując się z jej 

komendantem: hm. Lucjanem Pietrzczykiem (+48 600 781 023) 

17. Każdy patrol zobowiązany jest do dostarczenia na start trasy potwierdzenia 

zgłoszenia otrzymanego po rejestracji. 

18. Patrole spoza Hufca Kielce-Miasto muszą również potwierdzić powiadomienie 

o udziale w rajdzie komendanta szczepu lub hufca. 

7. Wpisowe 

19. Wpłaty wpisowych należy dokonać do 8 maja 2022 r. 

20. Wpisowe wynosi 

a) Trasa Słoneczna – 45 zł 

b) Trasa Sinopapuziata – 60 zł 

c) Trasa Ametystowa – 60 zł 

d) Trasa Geriatryczna – 25 zł 

21. Wpisowe za cały patrol należy wpłacać na konto: 

Nazwa: ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce-Miasto 

Adres: ul. Planty 16a, 25-502 Kielce 

Bank: Bank BPS 

Nr konta: 51 1930 1800 2630 0627 9183 0001 

Tytuł: Rajd Iskierka „Nazwa Patrolu” i nazwa trasy 

22. Opiekunowie patroli liczących przynajmniej 10 osób zwolnieniu są 

z wpisowego. 

23. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa bądź wykluczenia z rajdu organizator 

nie zwraca wpisowego. 

8. Transport na początek trasy 

24. Patrole docierają na trasy we własnym zakresie 

9. Ekwipunek uczestnika 

25. Każdy uczestnik dla własnego komfortu powinien zaopatrzyć się w: 

a) pełne umundurowanie, 

b) ciepły śpiwór, 

https://forms.office.com/r/6nZEKvpYHy
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c) karimatę, 

d) latarkę, 

e) nakrycie głowy, 

f) ubranie odpowiednie do pogody, 

g) kubek, menażkę oraz sztućce, 

h) przybory toaletowe, 

i) suchy prowiant. 

26. Każdy patrol powinien być wyposażony w: 

a) apteczkę, 

b) mapę trasy, 

c) kompas, 

d) na trasie sinopapuziatej i ametystowej – namioty dla całego patrolu, 

e) pozytywną energię i odpowiednią dawkę radości. 

10. Wyprawka uczestnika 

27. Organizator zapewnia 

a) jeden ciepły posiłek w sobotę, drugiego dnia rajdu (w przypadku metodyki 

starszoharcerskiej – składniki na ten posiłek), 

b) plakietkę rajdową, 

c) dyplomy i nagrody, 

d) program na trasach. 

11. Trasy rajdowe 

28. Szczegółowe informacje na temat tras patrole otrzymają po rejestracji, od 

komend tras. 

 

TRASA SŁONECZNA (ZUCHY) 

Komendantka: Gabriela Adamczyk 

Zastępczyni ds. programu: Patrycja Król 

Oboźna: Julia Laprus 

Przebieg trasy: 

I dzień: Meksyk – Teby – Olimp 

II dzień: Olimp – Łysa Góra – Londinium - Lutecja 
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TRASA SINOPAPUZIATA (HARCERZE) 

Komendant: Wiktor Woźniak 

Zastępczyni ds. programu: Małgorzata Michalska 

Oboźny: Gabriel Opatowski 

Opis trasy: A co gdybyście dostali możliwość zmienienia czasu i przestrzeni 

wokół Was i wyładowania w innym wieku? Skorzystalibyście i poznali barwne 

dzieje i nietuzinkowe postacie? Jeśli tak, to doznać tego będziecie mogli na 

trasie sinopapuziatej! 

Przebieg trasy: 

I dzień: Gniezno - Port  

II dzień: Port - Przystań  

III dzień - Przystań - Gedanum 

 

TRASA AMETYSTOWA (HARCERZE STARSI, WĘDROWNICY) 

Komendantka: Amelia Adamczyk 

Przebieg trasy: 

I dzień: Rzym - Wenecja - Florencja  

II dzień: Florencja - Sardynia - Amalfi - Mediolan 

III dzień: Mediolan - Siena - Jezioro Como 

 

TRASA GERIATRYCZNA (INSTRUKTORZY, BYLI HARCERZE) 

Komendant: hm. Lucjan Pietrzczyk 

 

12. Współzawodnictwo na trasach 

29. Podczas trwania rajdu na trasie każdej metodyki wybrane zostaną trzy najlepsze 

patrole. 

30. Najważniejszymi kryteriami wyłonienia najlepszych patroli będą: 

a) ogólna praca patrolu, 

b) realizacja zadań na punktach 

c) zaangażowanie, pozytywne nastawienie i uśmiech. 
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13. Uwagi końcowe 

31. Uczestnikom życzymy wspaniałej zabawy, przeżycia prawdziwej, harcerskiej 

przygody i odkrycia w sobie tej wyjątkowej iskry! Może i Was ta iskra poniesie 

w wymarzone czasy…? 

 

Komenda XLII Eutyfronikostycznego Rajdu Zastępów „Iskierka” AD MELIORA TEMPORA  
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Zgoda na udział 

Ja, ………………………………………………………………………., opiekun prawny 

mojego dziecka ………………………………………………………………………., 

legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o nr ……………………, 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecko w XLII Eutyfronikostycznym 

Rajdzie Zastępów „Iskierka” AD MELIORA TEMPORA. 

 

……………………………………………… 

data i podpis opiekuna prawnego 

 


