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Turysto pamiętaj!!!
* Nie dewastujmy urządzeń turystycznych, bo być może jutro ktoś z naszej
rodziny nie będzie miał gdzie odpocząć.
* Nie niszczmy drzew, krzewów i runa - dajmy szansę poznać naszą przyrodę
dzieciom i wnukom.
* Nie wjeżdżajmy samochodem do lasu - uwierzmy w możliwości swoich nóg.
* Nie śmiećmy, aby potem nie narzekać, że żyjemy w brudnym środowisku.
* Mając psa na smyczy, dbamy o jego bezpieczeństwo i bezpieczeństwo
otoczenia.
* Nie płoszmy zwierzyny - las to w końcu jej dom, my jesteśmy tylko gośćmi.

META: MOS Ognisko św. Brata Alberta
ul. Świerkowa 7, czynna 1230- 1430
2011 - Rok Turystyki
Rodzinnej w PTTK
Rajd jest organizowany dla uczczenia powstania
KEN i prowadzony społecznie przez Kadrę
PTTK ROS im. Stefana Kaczmarka

Trasy piesze

Trasy kolarskie

1. Parkami Szczecina (5 km), szkoły podstawowe, zbiórka przy Pomniku
Czynu Polaków, start 1100, prowadzący: Czesław Rząsa

Trasa 1 Start godzina 900 PTTK ROS ( Plac Lotników)
Jasne Błonia – Park Leśny Arkoński - jez. Głębokie –
Pilchowo – Leśno Górne – Siedlice – Przęsocin – ul. OstoiZagórskiego – Warszewo – ul. Andersena – Osów – ul.
Chorzowska – ul. Chopina - MOS Ognisko św. Brata
Alberta (meta)
około 40 km. + powrót

Przebieg trasy: Pomnik Czynu Polaków – Park
Kasprowicza – Różanka – Ogród Botaniczny –
Syrenie Stawy – Stadion KS „Arkonia” – Las
Arkoński (pętla tramwajowa) – Park leśny Arkoński –
meta

2. Śladami Quistorpa (7 km), szkoły podstawowe, zbiórka: pętla
komunikacyjna Głębokie, start 1030, prowadzący: Janusz Wesołek
Przebieg trasy: Głębokie (pętla ZDiTM) – szlak niebieski – Staw Wędkarski –
Polana Sportowa – bez szlaków – Droga Siedmiu Młynów – Polana Harcerska
– szlak niebieski – ul. Pod Urwiskiem – szlak czarny – Osów – szlak czerwony
– Arkonka (Dąb Odyniec) – ul. Chopina – bez szlaków –Wzgórze Arkony
(ruiny wieży Quistorpa) – bez szlaków – Park Leśny Arkoński – meta

3. Przyrodnicza (9 km), szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, zbiórka:
pętla komunikacyjna Głębokie, start 1000, prowadzący: Mirosław Dudziński

Trasa 2 Start godzina 930 PTTK ROS ( Plac Lotników)
ul. Jagiellońska – ul. Bohaterów Warszawy – ul. Mickiewicza – ul. Żołnierska – ul.
Szeroka – ul. Modra – Bezrzecze - Wołczkowo – Dobra Szczecińska – Grzepnica –
Sławoszewo – Bartoszewo – Pilchowo – jez. Głębokie – ul. Miodowa - Osów – ul.
Chorzowska – ul. Chopina - MOS Ognisko św. Brata Alberta (meta)
około 35 km. + powrót
Trasa 3 Dowolna, zgodnie z regulaminem KOT
Uwaga! Młodzież do lat 18 obowiązuje posiadanie karty rowerowej oraz
obowiązek uczestnictwa z opiekunem (osoba dorosła).

Przebieg trasy: Głębokie (pętla ZDiTM) – szlak żółty – Jasmundzka Struga –
Dzicze Oczko – Polana Harcerska – ul. Miodowa – jez. Głuszec – bez szlaków
– Wzgórze Arkony (ruiny wieży Quistorpa) – meta

Opracowanie tras Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej – Jerzy Winsze

4. Mścięcińska (17 km), szkoły ponadgimnazjalne i dorośli, zbiórka
przystanek Police Palmowa (dawny Mścięcino Dworzec PKP), start 900,
prowadzący: Waldemar Hejza

W dniu święta całej oświaty brać turystyczna
zrzeszona w ROS PTTK Szczecin życzy Wam
Drodzy Nauczyciele satysfakcji z wykonywanej
pracy i wytrwałości w codziennych działaniach
dydaktycznych i wychowawczych, a także
samych sukcesów w krzewieniu wśród dzieci i
młodzieży zamiłowania do turystyki i
krajoznawstwa oraz wiary w słowa Artura
Schopenhauera, że: „Wszystko, co piękne i
doskonałe, dojrzewa powoli...”

Przebieg trasy: Police ul. Palmowa – Mścięcino – Siedlice – Wzgórze Pokoju –
dąb Bogusława X – Polana Harcerska – meta. Odjazd autobusów linii 107 z
Placu Rodła: 820, 832 , linii 101 z Placu Rodła: 815
5. Dowolna według regulaminu OTP
Opracowanie tras: Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK ROS
Szczecin

Rajd jest punktowany do Konkursu „Na najaktywniejsze SKKT”

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Zarząd Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK

A to jeż jak piłka
Taki las wielki las, wielki że aż strach
Z rudych drzew ściany ma, z rudych liści dach
W lesie szmer, w lesie szum, coś tam stuka wciąż
Może to dziki smok, może wielki wąż!
Skacze coś jak piłka, całe w burych szpilkach
Toczy się jak kulka całe w liści piórkach
Skacze coś jak piłka, całe w burych szpilkach
Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie
Biegną więc, biegnę więc, biegnę ile tchu
Może tam schowam się, może lepiej tu
Wkoło szmer, wkoło szum, coś tam stuka wciąż
Coś jest tuż obok mnie, czy to smok czy wąż?
A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach
Toczy się jak kulka, cały w liści piórkach
A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach
Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie
A to ciekawe...
Jeż (Erinaceus europaeus), największy ssak z rzędu
owadożernych, zaliczany do rodziny jeżowatych.
Długość ciała 25–30 cm, ogona 2,5 cm, ciężar ciała
do 1,2 kg. Grzbiet i boki ciała pokryte kolcami o
długości do 3 cm (szacuje się ich na około 5 tysięcy),
barwy szarobrązowej. Jeż posiada silnie rozwinięty
mięsień podskórny umożliwiający zwierzęciu
szybkie zwinięcie się w kłębek i nastroszenie
kolców. Stanowi to przystosowanie obronne tego
gatunku w razie zagrożenia ze strony naturalnych
wrogów - puchaczy, lisów, borsuków i tchórzy. Jeż występuje w Europie i w Azji w strefie
klimatu umiarkowanego. Zamieszkuje obrzeża lasów, tereny parkowe i ogrody. Kopie nory,
wykorzystuje także jako kryjówki nory królików, a także różnego rodzaju zagłębienia i
rozpadliny, w których buduje gniazdo z mchu, trawy i liści. Pożywienie stanowią owady,
dżdżownice, ślimaki, drobne kręgowce, a także padlina i pokarm roślinny. Zapada w sen
zimowy. Ciąża trwa 5–6 tygodni, samica rodzi 2-10 młodych. Jeż wykazuje znaczną
odporność na działanie różnego rodzaju jadów zwierzęcych. Polskę zamieszkują 2 podgatunki:
jeż zachodni (Erinaceus europaeus europaeus) oraz jeż wschodni (Erinaceus europaeus
romanicus), znajdujące się pod całkowitą ochroną. (Źródło Internet)

Trochę historii o obecnym obiekcie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
im. św. Brata Alberta w Szczecinie
W pierwszej połowie XIX wieku na
terenie znajdującego się tutaj majątku
ziemskiego
założono
zakład
wodoleczniczy, następnie przekształcony
w zakład kąpielowy, tzw. „rzymską
łaźnię”. W 1860 roku w obiekcie
powstał nowy zakład lecznictwa zimną
wodą, który został zburzony trzydzieści
lat później. Zburzone zabudowania
podworskie zastąpił budynek sanatorium
zwanego
również
zakładem
wodoleczniczym lub zdrojowym. Do sanatorium przyjmowano nerwowo chorych, w
niektórych przypadkach również chorych fizycznie. Łącznie na rekonwalescencji
mogło przebywać 27 osób. Obiekt posiadał dużą restaurację (Kurhauz Eckerberg),
gdzie spotykali się liczni spacerowicze, a w zimie saneczkarze, odbywały się w nim
koncerty i można było potańczyć na parkiecie. Na oddalonym o kilkaset metrów
Wzgórzu
Arkony, znajdowała się wieża widokowa, tzw. Wieża Quistorpa zbudowana w 1903r.,
zniszczona w 1944 lub1945, której ruiny straszą do dziś.
Tuż po II wojnie światowej obiekt dzisiejszego Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii im. Świętego Brata Alberta otrzymał oficjalną nazwę „Uzdrowisko”,
następnie przekształcony w Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych i Sanatorium
Rehabilitacyjne dla Dzieci o wdzięcznej nazwie „Cichy Kącik”. Od 1991 roku Caritas
Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej prowadzi tu Ognisko Świętego Brata Alberta
- internat dla chłopców, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji
życiowej. W 2005 r Ognisko przekształcono w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
Zasadnicza bryła budynku usytuowana na terenie o znacznym nachyleniu,
murowana z cegły, z zachowanymi elementami o konstrukcji ryglowej, otoczona
dwupoziomową, drewnianą
werandą, w latach 90-tych
ubiegłego stulecia
dobudowano kuchnię. W kaplicy polichromia autorstwa A. Malinowskiego z 2006r.
Na terenie posesji można spotkać ciekawe, około stuletnie okazy cisa pospolitego
(Taxus baccata), jodłę kaukaską (Abies nordmaniana), kuningamię chińską
(Cunninghamia lanceolata), charakterystycznie wykrzywiony stary okaz świerka
pospolitego (Picea abies). Nad „stawem”, największy w Szczecinie okaz magnolii
drzewiastej (zaostrzonej) (Magnolia acuminata) i kilkunastoletni kasztan jadalny
(Castanea sativa), owocujący po raz pierwszy w 2008 roku. Przyrodę znajdującą się na
terenie obiektu, wraz z propozycją ponownego zagospodarowania, szczegółowo
opisuje praca magisterska napisana w 2008 roku na Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Pracownicy Ośrodka

Organizatorzy:

Uczestnicy zlotu zobowiązani są do :

Kluby i Koła zrzeszone w PTTK ROS, IV LO w Szczecinie i MOS Ognisko
św. Brata Alberta

Komitet organizacyjny:
Komandor zlotu – Jacek Czugała
Kwatermistrz – Anna Jackowska
Sekretariat – Ewa Dzikowska
Konferansjer – Józef Smolański
Regulamin – Waldemar Hejza i Janusz Wesołek
Media:: Kurier Szczeciński
Świadczenia:
•
•
•
•
•
•

•

znaczek rajdowy
odcisk okolicznościowej pieczęci
punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej
nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów
owoc jesieni - jabłko
opiekę przodowników turystyki kwalifikowanej

opieka przedmedyczna

Wpisowe:

1. przestrzegania regulaminu zlotu
2. przestrzegania Karty Turysty
3. przestrzegania Kodeksu Drogowego
4. przestrzegania przepisów ppoż.
5. przestrzegania przepisów o ochronie przyrody
6. ubezpieczenia się na czas trwania rajdu
Pozostałe uregulowania:
1. osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie tylko pod
opieką dorosłych lub opiekunów
2. po wyczerpaniu limitu na daną trasę lub w innych uzasadnionych
przypadkach, organizatorzy mogą przesunąć uczestników na trasę inną
3. w przypadku nie stawienia się uczestników na metę lub nieprzestrzegania
obowiązków wymienionych w powyższych regulaminach, nie będą przysługiwać
im świadczenia rajdowe
4. ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego
Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PTTK ROS do dnia 20.10.2011 r.,
w godzinach od 900 do 1700, wpłaty wpisowego można dokonać w siedzibie ROS
PTTK lub wpłacając z dopiskiem „Rajd Szukamy Jeża”
na konto PeKaO S.A. I O/Szczecin 03124038131111000043756810
z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym.
KONKURSY NA MECIE (1230 – 1400)

•
•
•
•
•
•

W siedzibie ROS lub przelewem na konto

opiekunowie SKKT PTTK prowadzący grupy
od 10 osób – 0 zł
podopieczni DD, OSW, SOSW – 3 zł
pozostali – 4 zł
Na mecie Rajdu

opiekunowie SKKT PTTK prowadzący grupy
od 10 osób – 1 zł
podopieczni DD, OSW, SOSW – 4 zł
pozostali – 5 zł

Rajd jest dofinansowany ze środków ZG PTTK w Warszaw ie

Nazwa konkursu

Prowadzący

Piosenki nie tylko turystycznej
Wędka

Józef Smolański
SKTKol. „Neptun”
Małgorzata Leszczyńska
Zbigniew Szaniewski
STKKol. „88”
STKKol. „88”
Olgierd Wacławik
IV LO
Małgorzata Mania
IV LO

Kocykówka
Rzut dętką rowerową
Zwijanie ciężarka
Przyrodniczy
Żarłok
Plastyczny
Przebierz się za jeża

