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21 kwietnia 2013 roku 

Puszcza Wkrzańska – Polana Sportowa (meta) 
 

 

Impreza zaliczana jest do XVI konkursu na najaktywniejsze SKKT 



Szczecin – to miasto zabytków, zieleni, położone nad dwoma korytami rzeki Odry i z trzech 

stron otoczone puszczami (Wkrzańską, Bukową i Goleniowską). Szczecin to dawne miasto 

Słowian Pomorskich i stolica Księstwa Pomorskiego, to także miasto pod panowaniem 

szwedzkim, pruskim, francuskim i niemieckim. W czasie II wojny światowej miasto uległo 

zniszczeniu podczas alianckich nalotów i działań wojennych. W kwietniu 1945 roku 

Szczecin, opuszczony przez wycofujące się wojska niemieckie, został zajęty przez wojska 

radzieckie w dniu 26.04.1945 r. Miesiąc wcześniej (w marcu 1945 r.) Niemcy zostali 

wyparci z Dąbia i innych prawobrzeżnych osiedli Szczecina. W walkach tych brały udział 

jednostki Wojska Polskiego: II Łużycka Dywizja Artylerii i I Samodzielna Brygada 

Moździerzy.  

Po objęciu przez polską administrację miasto weszło w granice Polski. Stopniowo było 

odbudowywane i rozbudowane. Wielkim staraniem Szczecinian zostało podniesione z ruin, 

a jego zabytki odbudowane (m.in. Zamek Książąt Pomorskich i Bazylika Archikatedralna 

św. Jakuba). Taki jest Szczecin – nasz polski Szczecin. 

 W 68 rocznicę walk o Szczecin zapraszamy wszystkich na coroczny rajd 

organizowany przez PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka. 

 

Komitet organizacyjny 

komandor rajdu: Wojciech Przybyszewski (Koło nr 39),  

wicekomandor: Artur Ochał  (Koło nr 39) 

sekretariat rajdu: Ewa Dzikowska  (ROS) 

konferansjer: Józef Smolański  (Koło nr 39) 

kwatermistrz: Henryk Talwik  (Koło nr 39) 

kontakty z mediami: Jacek Ogrodowicz (Koło nr 39) 

Zaproszone media: „Kurier Szczeciński”, Media Regionalne. 

 

Rajd organizowany jest i prowadzony społecznie przez członków Koła PTTK 

nr 39 przy PSG w Szczecinie oraz kadrę Regionalnego Oddziału 

Szczecińskiego im. Stefana Kaczmarka. Impreza ma charakter 

niekomercyjny i prowadzona jest na zasadzie samoorganizacji siłami 

wolontariatu, zgodnie ze statutem PTTK. Ostateczna interpretacja 

regulaminu należy do organizatorów.  



Zgłoszenia uczestnictwa: 

Zgłoszenia i wpłaty wpisowego przyjmuje 

sekretariat PTTK ROS przy al. Papieża Jana 

Pawła II nr 49a (wejście od strony Placu 

Lotników), w godz. 9.00 -17.00. Zgłoszenia 

przyjmowane są do 18 kwietnia 2013.  

Wpłaty wpisowego można dokonać także na konto: PEKAO S.A.            

I O/Szczecin nr 03 1240 3813 1111 0000 4375 6810 z dopiskiem 

„Szlakiem Walk o Szczecin” i jednoczesnym powiadomieniem tel./fax. 

91-434-56-24. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

 

 Wpisowe: 

6 zł – wpłacone w siedzibie PTTK ROS lub przelewem na konto, 

8 zł – wpłacone na mecie rajdu, 

3 zł – dla uczniów z domów dziecka, MOW, SOSW, 

bezpłatnie – opiekunowie grup 10 osobowych i powyżej, 

 

Świadczenia rajdowe: 

- opieka przodowników turystyki kwalifikowanej, 

- znaczek rajdowy, 

- odcisk okolicznościowej pieczęci rajdowej, 

- nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców  konkursów,  

- posiłek turystyczny. 



Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

- przestrzegania regulaminu rajdu i poleceń prowadzących trasy, 

- przestrzegania Karty Turysty i przepisów Kodeksu Drogowego, 

- przestrzegania przepisów o ochronie przyrody i ppoż., 

- posiadania ubezpieczenia na czas trwania rajdu.  

                            

 

  T r a s y  p i e s z e 

opracowane przez Komisję Turystyki Pieszej  

PTTK ROS w Szczecinie 

 

Trasa „czerwono-żółta”, prowadzący Czesław Rząsa,  

Szczecin Głębokie (pętla) – szlak czerwony – Leśniczówka Owczary – Pilchowo – 

Jasmundzka Struga – szlak żółty – Polana Sportowa (meta).  

Zbiórka o godz. 9.00 przy wejściu na kąpielisko „Głębokie, długość trasy ok. 10 km. 

 

Trasa „biało-niebieska”, prowadzący Janusz Wesołek, 

Szczecin Jasne Błonie – bez szlaków (ul. Juliana Fałata) – Park Kasprowicza – 

Różanka – Ogród Botaniczny – Kąpielisko „Arkonka” – jezioro Goplana – szlak żółty 

– jezioro Głuszec – ul. Miodowa – Polana Harcerska – szlak niebieski – Dąb przy 

Ustroniu – Polana Sportowa (meta).  

Zbiórka o godz. 9.30 przy Pomniku Czynu Polaków, długość trasy  ok. 10 km. 

 

Trasa „czerwono-niebieska”, prowadzący Sławomir Bosiak, 

Szczecin – Podbórz (pętla) – szlak czerwony – Dolina Bystrego Potoku – Dolina 

Osówki – Polana Harcerska -  szlak niebieski – Polana Sportowa (meta).   

Zbiórka o godz. 9.40 na przystanku końcowym (Podbórz) linii nr 87. Odjazdy 

autobusów tej linii z pętli przy ul. H. Kołłątaja o godz. 9.04  i 9.20. Długość ok. 9 km. 



Trasa „czarno-niebieska”, prowadzący Waldemar Hejza,  

Szczecin – Warszewo – Pomnik Słonia – szlak czarny – Szczecin Osów (Kamień 

Osy) – Polana Harcerska – szlak niebieski – Dąb przy Ustroniu – Polana Sportowa. 

Zbiórka o godz. 10.00 na Warszewie przy Pomniku Słonia. Odjazdy autobusów linii 

57 z pętli przy ul. H. Kołłątaja o godz. 9.30; autobusu linii 87 o godz. 9.40. 

Przystanek wspólny dla obu linii Warszewo - kościół. Długość ok. 7 km. 

 

Trasa „niebiesko-biała”, prowadzący Mirosław Dudziński, 

Pilchowo (kościół) – szlak niebieski – Sierakowo – Leśno Górne – Wzgórze Pokoju 

– Dąb Bogusława X – Most Meyera – Polana harcerska – bez szlaków – Droga 

Siedmiu Młynów – Polana Sportowa (meta).  

Zbiórka o godz. 9.05 na przystanku ZDTiM Pilchowo – kościół, odjazdy autobusów 

z pętli Głębokie: linii 103 o godz. 08.35, linii 106  o godz. 08.55. Długość ok. 12 km. 

 

Trasa dowolna „żółto-zielona”, prowadzący Mirosław Maciejczyk,  

Po leśnych drogach, ścieżkach i duktach, bez określonej długości, ale za to             

z wyznaczonym celem: Polana Sportowa (meta).  

Zbiórka o godz. 10.00 na pętli tramwajowej „Las Arkoński”. 

 

 

 

T r a s y  r o w e r o w e 

Opracowane przez Komisję Turystyki Kolarskiej ROS  

 

Trasa „przednie koło”; prowadzi Stoczniowy Klub Turystyki 

Kolarskiej "Neptun": Szczecin Gumieńce Jezioro Słoneczne – ul. 

Okulickiego - Stobno - Bobolin – Schwennenz i Grambow (Niemcy) - Lubieszyn - 

Dobra - Wołczkowo - Szczecin Głębokie - Polana Sportowa (meta rajdu).   

Zbiórka godz. 09.30 Jezioro Słoneczne (Szczecin - Gumieńce). Długość ok. 35 km.  

 



Trasa „tylne koło”; prowadzi Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski 

„88”: Szczecin Plac Lotników – Mierzyn – Stobno – Dołuje – Lubieszyn – Dobra – 

Grzepnica – Bartoszewo – Pilchowo – Polana Sportowa (meta). 

Zbiórka godz. 09.00 na Placu Lotników, pomnik Colleoniego. Długość ok. 40 km. 

 

Konkursy planowane na mecie rajdu (Polana Sportowa) –  

- strzelania do celu z karabinka elektrycznego (prowadzą W., M. i K. 

Przybyszewscy), 

- rzut kaloszem na odległość (prowadzą: J. Ogrodowicz, K. Ochał), 

- bieg do żołnierskiej menażki (prowadzą: I. Bochen, D. Taracińska), 

- konkurs krajoznawczy „Zabytki Szczecina” (prowadzi: D. Jarocha), 

- konkurs plastyczny „Mój ulubiony zabytek Szczecina” (prowadzą: H. 

Ochał, K. Kwaśniak), 

- rzut „dętką” rowerową do celu (STKKol. „88”), 

- „wędkowanie” (prowadzi SKTKol. „Neptun”). 

- konkurs piosenki turystycznej (prowadzą H. Talwik, E. Adamus) 

 

Uwaga: konkursy przewidziane są tylko i wyłącznie dla dzieci              

i młodzieży szkolnej biorącej udział w rajdzie. W przypadku 

nieobecności zwycięzcy konkursu podczas ogłoszenia wyników, 

nagroda przechodzi na osobę niżej sklasyfikowaną. 

 

Na mecie rajdu planowane są także stoiska 

wystawowe oraz pokazy m.in. Placówek SG w 

Szczecinie i Szczecinie Porcie, Poczty Harcerskiej 

„Szczecin II” oraz przewodników szczecińskich. 

 
 



Kilka słów o historii Koła PTTK nr 39 w Szczecinie. 
 

W tym roku to nasze koło jest głównym organizatorem 

rajdu, bo rok 2013 to dla naszego koła bardzo specjalny 

czas - to złoty jubileusz (50 lat) istnienia Koła PTTK nr 39. 

Początki koła związane są z inicjatywą żołnierzy        

i pracowników Pomorskiej Brygady WOP, którzy złączeni 

wspólną pasją do turystyki, na początku lat 

sześćdziesiątych utworzyli Koło PTTK nr 39. Pierwszym 

prezesem w 1963 roku został Czesław Biały, jednak w tych pierwszych latach koło 

nie przejawiało większej aktywności. Dopiero na początku lat siedemdziesiątych, 

nastąpiło ożywienie ruchu turystycznego wśród pograniczników. W działalność 

turystyczną włączono również wielu żołnierzy odbywających służbę wojskową w 

Pomorskiej Brygadzie WOP w Szczecinie. W tych też czasach zrodziła się tradycja 

uczestnictwa koła w ogólnopolskich rajdach górskich „Szlakami Walk Żołnierzy 

WOP”, który obecnie nazywany jest rajdem „Szlakami Obrońców Granic”. Już 

pierwszy wyjazd drużyny z Koła PTTK nr 39 zakończył się sukcesem i uzyskaniem 

pucharu dowódcy WOP. Również w kolejnych latach koło zajmowało dobre miejsca    

i zdobywało trofea w tym, w 1982 roku to najważniejsze: „Karpatczyka” na własność 

za trzykrotne zajęcie pierwszego miejsca. Koło było także organizatorem zlotów          

i rajdów po pograniczu, a aktyw koła wielokrotnie wyróżniany był przez dowództwo 

brygady (następnie oddziału) i zarządy Wojewódzki i Główny PTTK: w 1977 roku – 

Dyplomem PTTK, w 1997 Srebrną, a w 2005 Złotą Honorową Odznaką PTTK.  

W 1991 roku wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza                      

i utworzeniem Straży Granicznej, zmiany dotknęły również Koło PTTK nr 39, które od 

tego czasu działało przy Pomorskim Oddziale SG w Szczecinie. W 1994 roku jego 

członkowie jako drużyna Pomorskiego Oddziału SG zajęła 1 miejsce na XXIII Rajdzie 

Górskim „Szlakami Obrońców Granic” i zdobyła „Karpatczyka”. Przez kolejne lata 

członkowie koła, głównie funkcjonariusze zawodowi SG brali aktywny udział              

w głównych imprezach organizowanych przez Komisję Resortu Spraw Wewnętrznych 

tj. zlotach aktywu turystycznego, rajdach górskich „Szlakami Obrońców Granic” oraz 

turystycznych spotkaniach policji. Od wielu lat na imprezach tych znani jesteśmy jako 

„Gryfici”.  

Od 2010 roku, koło działa przy Placówce SG w 

Szczecinie. Aktualnie jesteśmy jednym z 19 kół turystycznych 

związanych z Resortem Spraw Wewnętrznych, jednym z 

trzech działających przy Straży Granicznej oraz drugim co do 

wielkości na terenie Szczecina. Prezesem Koła PTTK nr 39 

przez ostatnie 25 lat był kol. Józef Smolański (znany 

wszystkim m.in. jako rajdowy konferansjer).  



Na przełomie 2010/2011 nasze koło było inicjatorem i opracowało regulamin 

Ogólnopolskiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Szlakami Obrońców 

Granic”, która w czerwcu 2011 roku została zatwierdzona przez Zarząd Główny 

PTTK. Od 2011 roku koło wspólnie z Urzędem Gminy w Dobrej jest organizatorem 

rajdów pieszych „Wiosna pogranicza” i „Jesień na pograniczu”. Jeżeli chcecie nas 

bliżej poznać to zapraszamy do odwiedzania naszej witryny pod adresem:  

http://gryfici.szczecin.pttk.pl/.              

opr. Artur Ochał. 
 
 

 
 
 

 

 

Do spotkania z nami na 
turystycznym szlaku ! 

 
 
 


