
 

 

 
 
                     

 

 

 

XXXIV  Rajd  „Od A do Z Patronów” 
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27.10.2018 r. – Puszcza Bukowa 

 

 

 

 
Założony 15.01.1955 r. 

Regionalny Oddział Szczeciński 
PTTK im.   Stefana Kaczmarka 

 

Klub Turystów Pieszych 
„Wiercipięty” 

 

Szczecińskie Stowarzyszenie 
Przygodowe „Za Horyzont” 

 

 



META RAJDU czynna będzie w godz. od. 12.30 do 14.00 
(rozpoczęcie konkursów o godz. 13.00)  

naprzeciwko wejścia do sztucznej groty w Parku Leśnym Zdroje  
 

 

Warunki uczestnictwa - zgłoszenia 

Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich chętnych. Zgłoszenia 
przyjmowane są mailem na adres : wiercipiety@poczta.onet.pl w 
terminie do dnia 25 października 2018 r. (czwartek). Odpłatność 
pobierana będzie na mecie rajdu. 

 

Wpisowe: 
•    opiekunowie SKKT PTTK prowadzący grupę min. 6 osób –  
      bezpłatnie., 
 zrzeszeni w PTTK – 3 zł, 
 młodzież z SOSW i Domów Dziecka - 2 zł, 
   członkowie Klubu Turystów Pieszych „Wiercipięty” – 1 zł  
   pozostali uczestnicy - 4 zł, 
 

Świadczenia: 
•    pamiątkowy znaczek rajdowy, 
•    możliwość upieczenia własnych wiktuałów 
•    odcisk pieczęci okolicznościowej,  
•    punkty do odznak turystyki kwalifikowanej,  
•    nagrody dla zwycięzców konkursów, 
•    możliwość obejrzenia sztucznej groty, 
•    opieka przodowników turystyki kwalifikowanej na trasach.,  
 
Uczestnicy zobowiązani są do: 
 •    przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, przeciwpożarowych  
      oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania,  
 •    uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie na czas trwania   
      imprezy,  
 •    osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką  
      osób dorosłych i na ich odpowiedzialność. 
     

Uczestnicy mogą być pozbawieni świadczeń - zwrotu wpisowego                       
w przypadku nie stawienia się na metę lub naruszenia obowiązków 
wymienionych w niniejszym regulaminie. 
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TRASY PIESZE:  

1. Start o godz. 10.10 – pętla autobusowa na osiedlu Bukowym: 

Dojazd : 

 z Placu Rodła autobusem nr A (odjazd o godz. 9.43) 
 z  przystanku „Jaśminowa ZUS” autobusem nr 65 (odjazd o godz. 9.59) 
 

TRASA : Osiedle Bukowe – szlak czarny – głaz Grońskiego – głaz 
Serce – siodło Zielawy – szlak czerwony – szlak zielony – 
Szwedzki Młyn – grota „Za Łukami”  (ok. 9 km) 

                                                                Prowadzenie – Janusz Wesołek 

2. Start o godz. 10.00  – koło przystanku PKP Szczecin Podjuchy 

Dojazd : 

 z przystanku „Jaśminowa ZUS” autobusem nr 64 (odjazd o godz. 9.39) 

TRASA : PKP Szczecin Podjuchy – szlak czarny – szlak żółty – 
dolina Jeziorny – Psie Pole ( dąb Myśliwych) – szlak niebieski – 
Wzgórze Armatnie – grota „Za Łukami” (ok. 10 km) 

                                                             Prowadzenie – Waldemar Hejza 

3. Trasa dowolna (piesza lub kolarska) - wg własnego uznania 

UWAGA:  Do podanej długości tras należy doliczyć ok. 1 km – 
dojście z mety do komunikacji miejskiej na ul. Batalionów 
Chłopskich 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony 

internetowej : 

www.wiercipiety.ros.pttk.pl 
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 Zbigniew Maciejowski - urodził się w 1937r.  W 1977 r. wstąpił do PTTK i w tym też 

czasie związał się na stałe z Klubem Turystów Pieszych „Wiercipięty”. Członkiem 

klubu został oficjalnie w 1978r. Bardzo lubiany i ceniony organizator wielu wycieczek 

i imprez - między innymi pomysłodawca i organizator Rajdu od A do Z Patronów Ulic 

Szczecina  i  Rajdu Promienistego  ( jako kontynuacji wcześniejszych Rajdów na Raty).   

Instruktor fotografii krajoznawczej od 1981 r. (na wycieczkach pieszych widziany 

zawsze z aparatem fotograficznym), w latach 1978-1989 sekretarz Komisji Fotografii 

Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Szczecinie.  Jako pasjonat fotografii       

z zapałem tworzył dokumentację fotograficzną z wycieczek,  dzięki czemu ich 

uczestnicy zyskiwali miłą pamiątkę. Pasja ta pomagała mu także w prowadzeniu 

kroniki klubowej - czemu poświęcał wiele czasu. Przodownik Turystyki Pieszej  (od 

1978 r.) oraz Organizator Turystyki   (od 1980 r.). Przez wiele lat pełnił różne funkcje 

w zarządach klubu (praktycznie nieprzerwanie od 1978 r.) , a w latach 1985-1988 był 

jego prezesem.  Był również członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Szczecinie. Zawsze 

pełen pogody ducha i ogromnego zapału do społecznej pracy.  Zmarł po długiej                            

i ciężkiej chorobie w końcu maja 2001r. Nawiązując do jego postaci klub co roku 

organizuje Rajd Od A do Z Patronów  im. Z .Maciejowskiego. 

 

Szczecińskie Stowarzyszenie Przygodowe „Za Horyzont” istnieje                                       
od 21 października 2015 r.    Celem stowarzyszenia jest :  

1. Popularyzacja wiedzy krajoznawczej, sportowej, przyrodniczej i ekologicznej 
wśród społeczności lokalnej, 

2. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie szeroko 
rozumianej ochrony przyrody, w szczególności  wśród dzieci i młodzieży, 

3. Podnoszenie stanu wiedzy historycznej związanej w szczególności z regionem 
zachodniopomorskim  

 

Grota „Za Łukami” – jest sztuczną grotą powstałą w 1880 r. z inicjatywy Alberta 

Eduarda Toepffera, właściciela pobliskiej cementowni „Stern”. Nad grotą wzniesiono 

w latach 1880 oraz 1889 r. dwa łuki o różnej grubości – jeden z cementu a drugi z 

żelbetu. Różna grubość miała unaocznić różną wytrzymałość tych materiałów. Łuki 

miały rozpiętość 30 m.  Na łukach zbudowano platformę z zadaszeniem imitującym 

pagodę pod którym występowali różni artyści. Zarówno pagoda jak i jeden z łuków 

dziś już nie istnieją. Samo wnętrze groty miało jak najbardziej przypominać naturalną 

– stworzono w niej stalaktyty i stalagmity. 


