
Skrócony poradnik uczestnika XII Rajdu Edukacyjnego dla bardziej i mniej 

wtajemniczonych – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  

 

 12 edycja Rajdu Edukacyjnego „Puszcza Jodłowa” odbędzie się w piątek  

21 października 2022 r. przy akompaniamencie pięknej, „złotej”, polskiej jesieni 

(taką mamy nadzieję – pogoda została zamówiona  - w razie deszczu też 

jesteśmy przygotowani). 

 W Rajdzie weźmie udział 10 drużyn z 10 szkół – niektórzy startują po raz 

pierwszy, inni są już stałymi „bywalcami”. Wszystkim życzymy powodzenia  

i trzymamy kciuki !!! 

Kto kiedy wchodzi można sprawdzić na stronie internetowej ŚPN: 

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/xii-rajd-edukacyjny-puszcza-jodlowa/ 

 

 

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/xii-rajd-edukacyjny-puszcza-jodlowa/


Skrócony poradnik uczestnika XII Rajdu Edukacyjnego dla bardziej i mniej 

wtajemniczonych – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  

 

 

 Drużyny 4-osobowe wraz z nauczycielem przybywają do Świętej Katarzyny 

(samochody osobowe/autokary można zaparkować na żwirowym parkingu 

naprzeciwko Klasztoru i Domu Zakonnego Sióstr Klauzurowych Bernardynek 

lub na żwirowym parkingu po wjeździe na drogę prowadzącą do wejścia na 

teren ŚPN). 

 Drużyny (zwarte i gotowe) mijają bramę wejściową do Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego i udają się do punktu poboru opłat lub inaczej kasy biletowej, 

gdzie będzie czekał na nich Pracownik ŚPN. Tam zaczyna się szlak niebieski im. 

Edwarda Wołoszyna prowadzący na Miejską Górę 426 m n.p.m. i do 

Bodzentyna. Tam też zlokalizowany będzie punkt startowy, gdzie zespoły 

otrzymają wszelkie wytyczne i KARTY OCENY tzw. obiegówkę –> na odwrocie 

podane są nr telefonów do pracowników ŚPN, którzy pomogą, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. Drużyny natomiast zostawią nam wypełnione przez rodziców 

ZGODY na udział w rajdzie (KONIECZNE)  i udadzą się w podróż pełną 

przygód – SAMI, ale pod OPIEKĄ NAUCZYCIELA -> bez pracowników Parku. 

Co jakiś czas będzie można spotkać pracowników na trasie na punktach 

kontrolnych.  

 UWAGA: Pomoc nauczycieli w trakcie sprawdzania wiedzy na punktach 

kontrolnych jest zabroniona!!! 

Pamiętamy, aby poruszać się szlakiem NIEBIESKIM ok. 8 kilometrów  

(na drzewach znajdować się będą znaki szlaku niebieskiego) 
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 UWAGA: Przypominamy o zabraniu wygodnych butów (teren może być mokry, 

błotnisty, kamienisty, z korzeniami, zakrzaczony, ale jak najbardziej do przejścia, 

a także odzież w stylu „na cebulkę” z czapką i rękawicami (rano może być 

chłodno), którą zawsze można będzie zdjąć i schować do plecaka. Ważne jest, 

aby każdy miał coś do picia i jedzenia – tzw. suchy prowiant. Trudy i czas 

przejścia, jak również emocje związane z pytaniami na punktach kontrolnych 

mogą pobudzić apetyt – ale bez obaw, coś „na ciepło” czekać będzie na 

naszych uczestników już na mecie. 

 Pierwsze wejście zostało ustalone na godzinę 9:00, ostatnie na 9:50. Czas 

przejścia ze Świętej Katarzyny z w/w miejsca STARTU do siedziby Dyrekcji 

ŚPN w Bodzentynie, gdzie zlokalizowany jest 6-ostatni punkt kontrolny  

i META to 2,5-3 godziny. W związku z tym pierwsze drużyny przybędą na metę 

ok. godziny 12:00, ostatnie ok. godziny 13:00.  

 Kto dotrze na metę na „dzień dobry” na rozgrzewkę otrzyma gorącą i pachnącą 

zupę - MNIAM. Dodatkowo kawa dla dorosłych, herbata dla dzieci  

i nieograniczony dostęp do toalety. 

 Między 12:00 a 14:00 będzie czas dla drużyn na regenerację, posiłek i udział  

w ognisku z pieczeniem chleba i kiełbasek (co kto woli). Nudno nie będzie, 

ponieważ pracownicy ŚPN oraz zaproszeni goście zadbają o rozrywkę. Będą 

przygotowane gry, zabawy i nie lada atrakcje, np. będzie można podejrzeć  

z bliska, być może dotknąć prawdziwe ptaki drapieżne i od sokolników 

dowiedzieć się wielu ciekawych informacji nt. życia tych ptaków. 

 Około godziny 14:00 przewidziane jest uroczyste podsumowanie XII Rajdu 

Edukacyjnego „Puszcza Jodłowa” z udziałem Dyrektora ŚPN wraz z 

wręczeniem nagród, dyplomów i upominków. 

 Bierzemy pod uwagę fakt, że większość drużyn przyjedzie w towarzystwie 

nauczycieli samochodami, które zostaną w Świętej Katarzynie. Uspokajamy… 

zapewnimy podwózkę nauczycielom, aby mogli odebrać z parkingu auta, wrócić 

po dzieci i udać się do szkół. 


