Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiego Rajdu „Wiosna”
organizowanego przez
Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle im. Władysława Planetorza

XXII
Ogólnopolski
Rajd
Harcerski
„Wiosna”
odbył
się
w
dniach
(17)18-20.05.2018 r. w Masywie Śnieżnika. Udział w Rajdzie organizowanym przez Hufiec ZHP
Kędzierzyn-Koźle wzięło łącznie 223 osoby z całej Polski na trasach: zuchowej - przeznaczonej dla
dzieci w wieku 7-9 lat, harcerskiej - przeznaczonej dla dzieci w wieku 10-12 lat, starszoharcerskiej dla młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-16 lat, wędrowniczej - dla młodzieży ponadgimnazjalnej w
wieku od 16 do 21 lat oraz Wagabunda - dla starszyzny a także byłych i obecnych członków
organizacji harcerskich. Rajd odbył się przy wsparciu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz został
objęty patronatem przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla Panią Sabinę Nowosielską,
oraz Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Bułę.
Rajd Wiosna był - zarówno dla nas, jak i uczestników - przedsięwzięciem wyjątkowym.
Zgodnie z naszymi założeniami zachował w swojej formule to z czego słynął kiedyś - charakter
typowej
harcerskiej
wędrówki
o
różnych
stopniach
trudności
z poziomem dostosowanym do każdej z grup metodycznych (wiekowych od 7 roku życia). Istotą tego
rajdu była wędrówka i bliskie obcowanie z przyrodą. Nie miały tutaj większego znaczenia specjalne
atrakcje. Był to trudny rajd turystyczny z elementami współzawodnictwa na każdej z tras, jednak
mimo to uczestnicy każdej z pięciu tras byli zadowoleni z takiej formuły wydarzenia. Zwycięskie
patrole otrzymały atrakcyjne nagrody turystyczne, m.in. namioty 3-osobowe - dzięki którym będą
mogły w niedalekiej przyszłości odkrywać swoje okolice będąc w ciągłym kontakcie z naturą.
Najlepszy patrol całego Rajdu otrzymał również puchar - statuetkę Prezydenta Miasta KędzierzynaKoźla.
W dzisiejszych czasach aktywizacja dzieci i młodzieży - a czasem nawet
i dorosłych - do aktywnego stylu życia opartego o poznawanie własnego otoczenia, regionu czy kraju
stanowi
wielkie
wyzwanie.
Zamykanie
się
dzieci
i
młodzieży
we własnym małym świecie, którego jedynym oknem na zewnątrz jest ekran komputera
a podstawową aktywnością używanie konsoli do gier, jest dla wszystkich - rodziców, nauczycieli czy
instruktorów harcerskich - nie lada wyzwaniem. Tym większym, iż nie tylko dotyczy aktywności
fizycznej ale również umiejętności interpersonalnych, zwykłej komunikacji pomiędzy rówieśnikami –
twarzą w twarz.
Dzięki XXII Rajdowi „Wiosna” udało nam się wspólnie z samorządem lokalnym zrealizować
założone cele rajdu i zaktywizować dzieci i młodzież z terenu naszego miasta do poznawania świata i
ludzi poprzez najprostsze narzędzia – wędrówkę wymagającą pracy w zespole, dającej szanse
doświadczyć niezapomnianych doświadczeń z otaczającą przyrodą, pięknem polskich gór i
rówieśnikami z różnych zakątków Polski. Rajd w swojej formule pobudził i kreował postawy
patriotyczne rozumiane jako współczesny patriotyzm opierający się zarówno na kształtowaniu
umiłowania Ojczyzny rozumianej jako naszego kraju ale także do budowania trwałych relacji między
ludźmi.

Tegoroczna edycja Rajdu pokazała nam, jak ogromny potencjał drzemie w tym
przedsięwzięciu. Chcemy kontynuować tę formę wspierania aktywizacji i rozwoju młodych duchem (i
ciałem) mieszkańców naszego regionu, dlatego właśnie zadecydowaliśmy się na zorganizowanie
XXIII edycji Rajdu „Wiosna” w kwietniu przyszłego roku, tym razem w Gorcach, w Beskidach
Zachodnich.

