
 

 

STOWARZYSZENIE „WIR” - WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU 

HARCERZE, RODZINA I PRZYJACIELE 

Zapraszają na 

II STARGARDZKI RAJD NOCNY  

IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA 

 TERMIN: 25 czerwca (piątek) 2021 roku 

ZBIÓRKA: godz. 17.30, plac przed kościołem Świętego Jana 

- Czy jesteś religijny? - musiałam mu zadać to pytanie.  

-Tak - odpowiedział z dumą. - Jestem ateistą.  

(Olga Tokarczuk, „Prowadź swój pług przez kości umarłych”.) 

Tegoroczny rajd odbędzie się pod hasłem: „Sacrum non Profanum”. 

Odwiedzimy stargardzkie świątynie: rzymskokatolicką, prawosławną,  

polskokatolicką, greckokatolicką . Motto, zaczerpnięte z twórczości noblistki, 

hasło i temat rajdu są promocją różnorodności. Pora uświadomić sobie, że nie 

stanowimy centrum tego świata. Jesteśmy jedynie fragmentem, małą częścią 

jego różnorodności. Miarą człowieczeństwa jest szacunek dla innego człowieka 

bez względu  na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, 

religię, bezwyznaniowość, tożsamość płciową, przekonanie polityczne, status 

rodzinny, styl życia, oraz wszelkie inne przesłanki narażające na zachowania 

dyskryminacyjne. Obowiązkiem każdego z nas jest poszanowanie tej 

różnorodności i wielokulturowości. Truizm! Walka z wiatrakami! – powie wielu 

– Harcerstwo! – powiedzą inni. Zgoda. Dlatego w tym miejscu był Zbyszek, od 

zawsze harcerz… . Druh Zbyszek Niegierysz – lubił i szanował ludzi. Zaraził 

swoją pasją kilka pokoleń stargardzian i  młodych mieszkańców gmin powiatu 

stargardzkiego. Organizator dziesiątek letnich i zimowych obozów harcerskich. 

Wiele lat Zastępca Komendanta, a w latach 1992-1996 Komendant Hufca ZHP 

Stargard. Odznaczony Krzyżem Zasługi dla ZHP oraz Honorowymi Odznakami 

Zasłużony Instruktor Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP i  Zasłużony 

Instruktor Hufca ZHP Stargard.  

https://lubimyczytac.pl/autor/14259/olga-tokarczuk
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4242685/prowadz-swoj-plug-przez-kosci-umarlych


– Nasz kochany drużynowy, wychowawca i instruktor – wspominają harcerze 

utworzonej przez niego w latach siedemdziesiątych 25 drużyny harcerskiej, 

która rozrosła się do szczepu granatowych drużyn – kuźni stargardzkich 

harcerzy starszych i instruktorów.   

Na wieczną wartę Druh Zbyszek odszedł 19 czerwca 2016 roku. Wychował 

wielu znakomitych drużynowych i instruktorów. Zawsze życzliwy, gotowy 

nieść pomoc innym i pełen dobrej energii, którą chętnie dzielił się ze 

wszystkimi. 

II Rajd Nocny po Stargardzie realizowany  jest w ramach zadania „W zdrowym 

ciele zdrowy duch”, poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER”, objętego PROW Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Program rajdu 

 Godz. 17,30- zbiórka przy Kościele rzymsko-katolickim pw. Św. Jana 

Chrzciciela, omówienie historii zabytkowego, gotyckiego kościoła z XIV 

wieku wraz ze zwiedzeniem, 

 Godz. 18,15- historia  prawosławnej cerkwi pw. Św. Apostołów Piotra i 

Pawła, obiekt zabytkowy z XIX wieku, zwiedzenie wnętrza cerkwi, 

 Godz.19,00 zwiedzenie grecko-katolickiej cerkwi pw. Męczennika 

Jozafata Kuncewicza 

 Godz. 19,20- obiekt zabytkowy z końca XIX wieku –kościół 

Przemienienia Pańskiego należący do parafii Kościoła Polskokatolickiego 

 Przejście na Bobrową Polanę ( Żarowo gm. Stargard), ognisko, wspólne 

pieczenie kiełbasek, 

Ze względu na pandemie obowiązują maseczki, w celu zwiedzenia obiektów, 

liczba osób ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia do 23 czerwca 2021 r na adres e-

mail wir-lgd@ wp. pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 


