
I RAJD OBWODU GORZOWSKIEGO ZHR
„ZAKAMARKI ZIEMI LUBUSKIEJ”

Kostrzyn nad Odrą – Kamień Mały
29 IV – 2 V 2017 r.

         Program i regulamin rajdu

 

Jest tyle ścieżek, którymi możemy wędrować.
Jest tyle drzew, pod którymi możemy odpoczywać.
Jest tyle rzeczy, które możemy zobaczyć.
Jest tylu ludzi, których możemy poznać.

Druhny i Druhowie! 

W oddali słychać już odgłos stawianych kroków, gwar rozmów, harcerskich powitań, marszowych 
piosenek. Przemierzamy najbliższą nam Ziemię Lubuską – naszą małą Ojczyznę, która choć tak 
niedaleko, skrywa w sobie tajemnice, o jakich często nie słyszeliśmy. Ćwiczymy spostrzegawczość 
– uczymy się dostrzegać małe rzeczy wokół, piękno w świecie, który nas otacza. Wędrujemy – ze 
wszystkimi trudami i radościami wędrówki, pomagając sobie wzajemnie i wspierając się w 
trudnych momentach. Czerpiemy radość z przebywania ze sobą i uczymy się jak tą radość 
rozsiewać dokoła.

Liczę na to że te kroki – to właśnie kroki każdej i każdego z Was. Spotkajmy się na Rajdzie!

                       

                                                                                                                           Czuwaj!

                                                                                                             phm. Angelika Kornaś

Program Rajdu 

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 29 IV – 2 V 2017 r. na trasie Kostrzyn nad 
Odrą – Kamień Mały.

 



Budowa    umocnień    prowadzona   pod
kierownictwem   włoskich    inżynierów ,
trwała od 1553 do 1590 r. W rezultacie
powstała jedna z  najnowocześniejszych 
i najpotężniejszych twierdz tamtej epoki. 
Jej wartość obrońcy szczególnie docenili 
w trakcie wojny trzynastoletniej,  kiedy
wytrzymała  oblężenie  zarówno  wojsk
szwedzkich, jak i cesarskich, oraz podczas
wojny  siedmioletniej,  kiedy  przetrwała
ostrzał wojsk rosyjskich.
W  lutym i marcu 1945 r.  po raz ostatni
leciwe już fortyfikacje stawiły zacięty opór – tym razem Armii Czerwonej.  Dwumiesięczne walki
zakończyły się  całkowitym zniszczeniem miasta.

29 IV tj. w sobotę, drużyny harcerek i harcerzy we własnym zakresie docierają do Kostrzyna. 
Drużyny meldują się na Starym Mieście do godz. 9.00 (szynobus z Gorzowa Wlkp. do Kostrzyna 
jest o 7.40), gdzie odbędzie się apel wprowadzający w tematykę rajdu: „Zakamarki Ziemi 
Lubuskiej”. Wędrówka do Gudzisza. 
Trasa: Kostrzyn n/Odrą – Gudzisz (12,5 km).

 „Pewni  rycerze, miłowani  przez  Boga i powołani
 do Jego  służby,  wyrzekli  się  świata  i  poświęcili
 Chrystusowi.   W  uroczystych  ślubach  złożonych 
 przed patriarchą Jerozolimy zobowiązali się bronić
 pątników przed  zbójcami  i  porywaczami, chronić 
 drogi  i  służyć jako rycerze Najwyższemu Królowi.
 Zachowywali   ubóstwo, czystość  i  posłuszeństwo
 wedle reguły kanoników regularnych. 
 Przełożonymi  ich  byli  dwaj  czcigodni   mężowie:
 Hugon  de  Payns  i  Godfryd  de  Saint-Omer.  Na

początku było ich tylko dziewięciu. Ci powzięli tak świętą decyzję i przez dziewięć lat służyli w
świeckiej odzieży i  okrywali  się tym, co im wierni dali w jałmużnie.  Król  [Baldwin II],  jego
rycerze i wielmożny patriarcha przepełnieni współczuciem dla tych szlachetnych mężów, którzy
wszystko porzucili, by służyć Chrystusowi, obdarzyli ich pewnymi włościami i beneficjami, aby



zaspokoić ich potrzeby, oraz dla zasługi dusz ofiarodawców. A jako że nie mieli na własność
kościoła ani siedziby, król umieścił ich w swym pałacu przy Świątyni Pańskiej. Opat i kanonicy
regularni z Templum dali im na potrzeby ich służby ziemię w pobliżu pałacu i z tej przyczyny
nazwano ich później Templariuszami (…) W roku pańskim 1128, przemieszkawszy dziewięć lat
we wspólnocie i świętym ubóstwie zgodnie ze złożonymi ślubami, otrzymali Regułę dzięki trosce
papieża Honoriusza i Szczepana, patriarchy Jerozolimy, oraz wyznaczono im jako strój biały
habit (…)  Później, za pontyfikatu papieża Eugeniusza, naszyli na swe habity czerwony krzyż,
nosząc biel jako symbol czystości, a czerwień - męczeństwa. „
                                                                                                                          Jakub de Vitry     ok. 1216 r.

30 IV niedziela - 2 dzień wędrówki. Msza święta. Wymarsz z Gudzisza na trasę rajdu i dalej do 
miejscowości Cychry przez Chwarszczany i Dargomyśl. Wieczorem  ognisko.
Trasa: Gudzisz – Cychry (10 km).

  

 

Park jest niczym zielona wyspa w mieście. Przechodząc przez jego bramę wkracza się do innego
świata. Miejsca, w którym nie słychać warkotu samochodów, gdzie zabiegani przechodnie nie
potrącają się nawzajem.
Park  to  miejsce  magiczne.  Z  tego  miejsca  można  rozpocząć  swoją  wędrówkę.  Niezliczone,
splecione alejki można odkrywać za każdym razem na nowo. 



W parku czas się  zatrzymuje.  Krocząc ścieżkami,  na które  padają roztańczone cienie drzew,
można się wyciszyć i poczuć kontakt z naturą. 

Park żyje swoim życiem. Oprócz mnóstwa roślin żyją tu także zwierzęta.  Wiewiórki  biegają
między gałęziami drzew, robiąc zapasy na zimę. Kaczki uczą pływać swoje pisklęta w stawie. 

 W parku czas się zatrzymał, i na tą krótką chwilę, my też możemy zatrzymać się razem z nim.
Możemy go podziwiać, zachwycać się zielenią, przechadzać splecionymi alejkami, albo po prostu,
oddychać innym, niż w miejskiej dżungli, powietrzem. 

1 V poniedziałek - przemarsz na trasie: Cychry – Mościce, przechodzimy przez Kamień Wielki. Po
południu konkurs kulinarny. Wieczorem ognisko. 
Trasa: Cychry – Mościce (8,5 km).

2 V wtorek – Apel podsumowujący rajd, ogłoszenie wyników rywalizacji. Przemarsz na trasie: 
Mościce – Kamień Mały (5 km). 
Powrót do domu.

Cele i założenia programowe rajdu:

1. Zapoznanie z przeszłością Ziemi Lubuskiej – historia, zabytki architektoniczne, podania, 
legendy, interesujący ludzie.

2. Poznanie niepospolitego piękna przyrody w krajobrazie, roślinności i świecie zwierząt.
3. Upowszechnienie turystyki pieszej wśród harcerek i harcerzy.
4. Sprawdzenie samodzielnej działalności drużyn i zastępów w terenie, przez praktyczne 

zastosowanie technik harcerskich: posługiwanie się mapą i busolą, zwiady terenowe, 
przygotowanie posiłków w warunkach polowych.

5. Nawiązanie nowych znajomości, integracja środowiska harcerskiego, promowanie postaw 
zgodnych z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim wśród mieszkańców odwiedzanych 
terenów.



Komenda rajdu:

phm. Angelika Kornaś – komendantka rajdu 
phm. Jacek Kowalski – oboźny 
pwd. Jeremi Kowalski - kwatermistrz
phm. Jacek Majewicz – opieka medyczna
hm. Małgorzata Skorek – Kowalska  - zespół programowy
Magda Majewicz – zespół programowy
Kornelia Kosmowska – zespół programowy
Kinga Bujanowska – zespół programowy
Hubert Korek – zespół do zadań specjalnych
Jan Psiuk – zespól do zadań specjalnych
Cezary Skrzypczak – zespół do zadań specjalnych

Regulamin rajdu:    

W rajdzie mogą brać udział zastępy harcerskie liczące od 4 do 10 uczestników, oraz patrole 
wędrownicze liczące od 3 do 5 osób, reprezentujące drużyny pod kierunkiem zastępowych lub 
patrolowych. 

Drużyna może wystawić każdą ilość zastępów i patroli.

Zastępy wykonują zadania samodzielnie, bez współdziałania w ramach drużyn z których 
pochodzą. Współpraca między zastępami powoduje dyskwalifikację i usunięcie z punktacji w 
rajdzie.

Zastępy pokonują trasę samodzielnie, chyba, że na danym odcinku trasy, komendant rajdu 
zarządzi inaczej.

Zastępy i patrole „skrzyknięte” na czas rajdu, a nie działające w roku harcerskim, nie będą 
dopuszczone do udziału w rajdzie. W sytuacjach wyjątkowych po zgłoszeniu tego faktu 
komendantowi, który podejmie ostateczną decyzję, dopuszcza się udział zastępów zastępowych 
i patroli złożonych z zuchmistrzyń/ zuchmistrzów,  harcerzy starszych, czy KPH.

Każdy uczestnik musi mieć ukończony rocznikowo 11 rok życia (urodzeni  w 2006 r.).

Odpowiedzialność podczas rajdu za uczestników ponoszą drużynowe/drużynowi lub pełnoletni 
opiekunowie. Jedna instruktorka/ instruktor lub opiekun może przypadać maksimum na 20 
uczestników.

Za wszelkie szkody wyrządzone podczas rajdu ponoszą odpowiedzialność drużynowe/ 
drużynowi lub opiekunowie.

Drużynowe/ druzynowi/ opiekunowie, zobowiązani są do towarzyszenia swoim zastępom 
podczas wędrówki (nie pokonują trasy na własną rękę). Nie pomagają w wykonywaniu zadań 
(drużynowy może w niepowtarzalny sposób przekonać się jak harcerze z jego drużyny radzą 
sobie samodzielnie w terenie).



Opiekunowie nie będący instruktorami przedkładają umowę wolontarystyczną na czas rajdu, 
którą przedstawiają przy rejestracji drużyny na rajdzie. W przypadku braku w/w dokumentów, 
drużyna będzie z rajdu wykluczona.

Dyskwalifikacja drużyny, zastępu/ patrolu lub uczestnika jest równoznaczna z wykluczeniem z 
rajdu i może nastąpić w przypadkach:
- nieprzestrzegania Prawa Harcerskiego (nawet przez uczestnika nie będącego harcerzem)
- nieprzestrzegania regulaminu rajdu
- rażących wykroczeń dyscyplinarnych
- niestosowania się do poleceń komendy rajdu. 

Drużyny we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie na śniadania i kolacje, a także 
produkty na konkurs kulinarny. Organizatorzy na miejscach noclegowych zapewniają wrzątek 
oraz w dniu 29 IV i 30.IV obiadokolację. Drużynowa/ drużynowy/ opiekun, odpowiada za 
wyżywienie swojej drużyny na rajdzie.

Komenda rajdu zapewnia uczestnikom zakwaterowanie w szkołach, wiejskich salach  w 
warunkach harcerskich. Na kwaterach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.30 – 7.00 
(chyba, że komendant rajdu zarządzi inaczej). Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia po 
sobie porządku.

Obowiązkowy ekwipunek uczestnika:

Jednolite umundurowanie wyjściowe dla całej drużyny, zgodne z Regulaminem Mundurowym 
ZHR. Nie dopuszczone do udziału w rajdzie będą osoby mające jakiekolwiek braki w 
umundurowaniu np. brak nakrycia głowy (jednolitego dla całej drużyny). Niedopuszczalne jest 
noszenie do munduru, wszelkiego rodzaju apaszek, szalików, czy tzw. „arafatek”, spodni 
dżinsowych, sztruksowych, dresowych, czy innych „cywilnych”, rażącej biżuterii i makijażu, 
etc. 

Ponadto: 
- odpowiednio dobrany do wieku, wzrostu i wagi plecak
- śpiwór
- karimata
- okrycie przeciwdeszczowe (nie foliowe)
- wygodne, rozchodzone obuwie (skórzane lub goreteksowe, wiązane powyżej kostki)
- obuwie zmienne ( najlepiej lekkie kapcie, klapki lub sandały)
- skarpety (wełniane lub bawełniane)
- zmiany bielizny osobistej
- przybory do mycia, szycia i czyszczenia obuwia
- menażka, manierka lub plastikowa butelka
- niezbędnik tj. nóż, widelec, łyżka
- latarka
- zapałki zabezpieczone przed zamoczeniem
- przybory do pisania i śpiewnik
- prowiant określony przez drużynowego

Nauczeni doświadczeniem gorąco apelujemy do drużynowych o zwrócenie bacznej uwagi na 
rodzaj plecaków i sposób ich spakowania, tak aby podczas wędrówki z pełnym obciążeniem, 
plecak nie był przyczyną udręki dla jego użytkownika. Sugerujemy organizację zbiórek na 
których przeprowadzone zostanie szkolenie z prawidłowego pakowania, oraz przegląd 
plecaków.



Obowiązkowy ekwipunek zastępu:

- kompas lub busola (taka aby można było wyznaczyć prawidłowo azymut)
- apteczka 
- zegarek
- saperka
- toporek
- kociołek do gotowania 

Kryteria współzawodnictwa i ocena:

1. Ocenie podlegają zastępy.
2. Ocena przebiega w dwóch kategoriach:

- harcerskiej
- wędrowniczej

Kryteria oceny:

- zdyscyplinowanie
- zgranie zastępu
- umundurowanie
- obrzędowość zastępu (np. proporzec itp.)
- utrzymanie porządku na kwaterach i podczas posiłków
- ekwipunek uczestnika i zastępu
- wykonanie zadań przedrajdowych
- wykonanie zadań rajdowych
- aktywność na kominkach i ogniskach
- przygotowanie terenoznawcze (umiejętność posługiwania się mapą i busolą)
- punktualność
- punkty do dyspozycji komendy

Uwagi końcowe:

1. Zastępy meldują się na starcie o zarządzonej przez komendantkę godzinie, gdzie otrzymują 
karty z zadaniami, oraz mapy.

2. Na metę zastępy przychodzą z pisemnie, czytelnie wykonanymi zadaniami, które oddają w 
momencie meldowania.

3. Współdziałanie między zastępami przy wykonywaniu zadań, jest niedopuszczalne.
4. Pomoc osób spoza rajdu (telefoniczna, czy internetowa), jest niedopuszczalna.

Ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy tylko i wyłącznie do komendy
rajdu.

CZUWAJ !


