
 

 

 
 
 
 
 

XXXV  Rajd                                              
„Od A do Z Patronów”                                             

im. Zbigniewa Maciejowskiego 

 

24.11.2019 r. – Puszcza Bukowa 

 

 
 

 

Rajd jest dofinansowany ze środków: 

SPOŁECZNIK na lata 2019-2021 – PROGRAM MARSZAŁKOWSKI 

 

 
Założony 15.01.1955 r. 

Regionalny Oddział Szczeciński PTTK 
im.   Stefana Kaczmarka 

 

Klub Turystów Pieszych 
„Wiercipięty” 

zaprasza  na  

 

 



META RAJDU czynna będzie w godzinach                                                      
od ok. 12.30 (po przyjściu tras rajdowych) do 14.30  

(rozpoczęcie konkursów o godz. 12.45)  
 na Polanie Pod Krzyżem (Polana Harcerska) koło Klęskowa 

 
 
Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich chętnych. Zgłoszenia 
przyjmowane są mailem na adres : wiercipiety@poczta.onet.pl                            
w terminie do dnia 21 listopada 2019 r. (czwartek). Odpłatność pobierana 
będzie na mecie rajdu.   
 
Opłata administracyjna: 
•    opiekunowie SKKT PTTK - bezpłatnie,  
•    zrzeszeni w PTTK – 1 zł,  
•    pozostali uczestnicy - 2 zł  
 
Świadczenia: 
•    pamiątkowy znaczek rajdowy,  
•    odcisk pieczęci okolicznościowej, 
•    punkty do odznak turystyki kwalifikowanej,  
•    nagrody dla zwycięzców konkursów (w tym konkurs dotyczący wiedzy o patronach –  
     na podstawie stron 3 i 4 niniejszego regulaminu) 
•    posiłek turystyczny, 
•    opieka przodowników turystyki kwalifikowanej na trasach. 
 
 
TRASY PIESZE:  
 

1.   Start o godz. 09.45 – pętla tramwajowa przy ul. Turkusowej (tramwaj nr 2,7,8)  :  
 

Pętla tramwajowa przy ul. Turkusowej – PKP Szczecin Zdroje - cis Warcisław - 
Jezioro Szmaragdowe – Śmiłowska Górka – szlak niebieski imienia Stanisława 
Grońskiego – droga Grońskiego – Głaz Stanisława Grońskiego – Królewska 
Ścieżka – Głaz Serce – Siodło Zielawy – Słupi Głaz – droga Dolinna – Brama 
Bolesława Czwójdzińskiego - Polana pod Krzyżem (ok. 10 km; prowadzenie - 
Janusz Wesołek);     

 
 2.  Start o godz. 10.15  – pętla autobusowa na Osiedlu Bukowym (autobus 65,84,97,77,A) :  
 

Osiedle Bukowe (pętla autobusowa) – szkoła im. Stanisława Grońskiego - szlak 
czerwony imienia Wojciecha Lipniackiego - głaz świętego Wojciecha - buk 
Wojciecha Lipniackiego  - Szwedzki Młyn – głaz Omszały – dolina Zielawy - 
przełęcz Siodło Zielawy – Słupi Głaz  - Droga Dolinna – Brama Bolesława 
Czwójdzińskiego – Polana pod Krzyżem (ok. 8 km - prowadzenie – Waldemar 
Hejza)  

 
3. Trasa dowolna (piesza lub kolarska) - wg własnego uznania  
 
UWAGA: Do podanej długości tras należy doliczyć ok. 1,5 km – dojście z mety do 
komunikacji miejskiej na Osiedlu Bukowym (autobusy nr 65, 84, 97, 77 oraz autobus 
pośpieszny A) – po drodze dęby Bolesława Krzywoustego 
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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 

Osoby ujęte w nazwach na trasach : 

BOLESŁAW CZWÓJDZIŃSKI (ur. 1901, zm.1972). Pionier krajoznawstwa i turystyki                         
na Pomorzu Zachodnim. Urodził się w patriotycznej rodzinie, pielęgnującej polskie tradycje 
powstań i pracy organicznej. Kształcił się w zaborze pruskim. 07 kwietnia 1945 w Poznaniu 
podczas zebrania Komisji dla spraw Przywrócenia Nazw Słowiańskich na Przyodrzu                   
zgłosił pilną potrzebę powrotu do słowiańskiego nazewnictwa Ziem Odzyskanych. W tym celu 
objechał wszystkie czynne linie kolejowe Pomorza Zachodniego  rysując mapy połączeń 
kolejowych i opracował katalog polskich nazw stacji rejonu Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych w Szczecinie. We wrześniu 1945 zamieszkał w Szczecinie. We wrześniu 1945 
roku zorganizował Kongres Polskich Onomastów, który odbył się w gmachu dzisiejszego Urzędu 
Miejskiego. Onomastyka to dyscyplina językoznawcza zajmująca się nazwami własnymi. Był 
wybitnym przewodnikiem turystycznym i miłośnikiem wędrówek pieszych i rowerowych a także 
inicjatorem pierwszego kursu przewodników po mieście i regionie. Sam oprowadził około 1500 
wycieczek. Był czynnym członkiem kilku komisji PTTK, częstym organizatorem szkoleń i prelekcji 
turystyczno-krajoznawczych.  Bolesław Czwójdziński jest patronem:  

 jednej z ulic w Szczecinie-Płoni, 

 przełomowego odcinka potoku Rudzianka w Puszczy Bukowej (Brama Czwójdzińskiego), 

 jednego ze szlaków z Puszczy Bukowej (koloru zielonego), 

 szkoły w Szczecinie-Płoni, przy ul. Piasecznej 40. 
 

STANISŁAW GROŃSKI  (ur. 1907, zm.1957) -  polski alpinista. Pochodził z rodziny góralskiej 

spod Zakopanego. Jego ojciec Józef był juhasem i pasł owce na halach. Dzięki wytrwałemu 
wysiłkowi skończył szkołę średnią, a następnie studia wyższe, po których objął posadę w 
szkolnictwie w Drohobyczu. Młody Stanisław już w wieku 7 lat chodził na odległe wycieczki 
górskie, a nawet uczestniczył we wspinaczkach. Do szkoły średniej uczęszczał Drohobyczu, a 
następnie studiował we Lwowie, Był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i 
jako jeden z czołowych polskich alpinistów brał udział w latach 1932, 1936 i 1937 oraz w 1957 w 
wyprawach w Alpy, a w 1934 w góry Atlas w Afryce. Obdarzony wielkim wzrostem, koleżeński, 
zawsze chętny do pomocy zyskał wśród przyjaciół przydomek Mojżesz. Wśród polskich 
taterników był autorytetem ze względu na liczne trudne przejścia w Tatrach oraz przetarcie 
nowych szlaków w wielu niebezpiecznych partiach gór. Po wojnie osiedlił się wraz ze swoją 
rodziną w Szczecinie . Zgromadził wokół siebie grupę pasjonatów zainteresowanych turystyką 
górską.. Wspólnie z Wincentym Zającem założył Szczeciński Klub Wysokogórski. 
Stanisław Groński znał doskonale Szczecin i jego zabytki, pomniki przyrody i miejsce 
historyczne. Oprowadzał po mieście wycieczki, a później szkolił kadry nowych przewodników i 
organizował piesze wycieczki w okolice Szczecina. Turystów najchętniej prowadził w 
podszczecińskie Wzgórza Bukowe, gdzie rozpoczął również akcję znakowania szlaków 
turystycznych. Łącznie pozostawił Górach Bukowych około 300 km znakowanych szlaków oraz 
napisał o nich pierwszy polski przewodnik pt. „Knieja Bukowa”. Tu też prowadził szkolenia 
adeptów taternictwa, szczególnie na ścianach sztucznej groty w Zdrojach. W 1957 uczestniczył w 
wyprawie Klubu Wysokogórskiego w Alpy, gdzie podczas trawersowania Mont Blanc, 
prawdopodobnie wpadł w szczelinę lodową i zginął wraz z dwoma jugosłowiańskimi 
towarzyszami. Pomimo poszukiwań nie odnaleziono jego ciała. Symbolicznymi tablicami 
uczczono pamięć o nim w Alpach Julijskich, Wzgórzach Bukowych pod Szczecinem, na 
Tatrzańskim Cmentarzu Symbolicznym pod Osterwą i na cmentarzu w Chamonix. Jego imię nosi  

 jedna z ulic w Szczecinie-Płoni, 

 jedna z dróg i głaz Puszczy Bukowej, 

 jeden ze szlaków w Puszczy Bukowej (koloru niebieskiego), 

 szkoła na Osiedlu Bukowym przy ul. Seledynowej 50 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1901
https://pl.wikipedia.org/wiki/1972
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajoznawstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_organiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1945
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komisja_dla_spraw_Przywr%C3%B3cenia_Nazw_S%C5%82owia%C5%84skich_na_Przyodrzu&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_Odzyskane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Onomastyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Miasta_Szczecin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Miasta_Szczecin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nazwa_w%C5%82asna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodnik_turystyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Turystyczno-Krajoznawcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82onia_(Szczecin)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1907
https://pl.wikipedia.org/wiki/1957
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alpinizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juhas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Tatrza%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alpy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atlas_(g%C3%B3ry)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moj%C5%BCesz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Zaj%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rza_Bukowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdroje_(Szczecin)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klub_Wysokog%C3%B3rski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trawers_(wspinaczka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alpy_Julijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatrza%C5%84ski_Cmentarz_Symboliczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chamonix-Mont-Blanc
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82onia_(Szczecin)


BOLESŁAW III KRZYWOUSTY (ur. 1086, zm.1138) -  książę małopolski, śląski i sandomierski w 
latach 1102–1107, książę Polski w latach 1107–1138. Pochodził z dynastii Piastów. W 1121 roku 
(lub 1119) pokonał w bitwie pod Niekładziem koło Gryfic książąt pomorskich Warcisława I i 
Świętopełka.. Dalsza ekspansja polskiego księcia została skierowana na Szczecin (1121–1122). 
Bolesław zdawał sobie sprawę, że gród jest dobrze chroniony (naturalną ochronę nadawała mu 
Odra i jej rozlewiska). Ponadto Szczecin był silną twierdzą. Jedyną drogą pod wały grodu stały 
się ścięte lodem mokradła. Niespodziewany atak przyniósł zwycięstwo. Rzeź mieszkańców 
dokonana przez wojów Bolesława zmusiła pozostałych przy życiu do posłuszeństwa polskiemu 
księciu. W 1122 Bolesław uczynił księcia Warcisława I swym lennikiem. Książę pomorski 
zobowiązywał się do uznania zwierzchnictwa Polski nad Pomorzem, płacenia rocznego trybutu 
oraz niesienia pomocy wojskowej na żądanie polskiego władcy. Aby silniej związać Pomorze z 
Polską, Bolesław zorganizował misję chrystianizacyjną. Pierwsze próby chrystianizacyjne, 
podejmowane przez bezimiennych misjonarzy, nie przyniosły spodziewanych efektów. Misja 
prowadzona pod opieką polskiego władcy przez Bernarda Hiszpana w latach 1122–1123 okazała 
się ponownym fiaskiem. Kolejne – udane już misje - w latach 1124–1125 i 1128 przeprowadził 
biskup Otton z Bambergu (nazywany Apostołem Pomorza) i od tego czasu mówimy o 
wprowadzeniu chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim. Upamiętniają go między innymi : 

 nazwa ulicy w centrum Szczecina, 

 pomnikowe dęby na skraju Puszczy Bukowej, 

 jeden ze szlaków wiodących przez Puszczę Bukową (koloru żółtego) 

 szkoła przy  ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie 
 

WOJCIECH LIPNIACKI (ur.1918, zm.1996). Polski dziennikarz sportowy, publicysta, 

krajoznawca, geograf-regionalista, poeta, językoznawca polonista, żołnierz podziemia Armii 
Krajowej, działacz społeczny Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. Przed przybyciem do Szczecina związany był z Mazowszem, a w 
młodości miał okazję poznać założyciela Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – Aleksandra 
Janowskiego. W Szczecinie zamieszkał w latach 70-tych XX wieku. Zamieszkał w willi na 
Pogodnie, w pobliżu Parku Kasprowicza. Szczególnie umiłował Puszczę Bukową na temat której 
pisał przewodniki i liczne artykuły. Między innymi w roczniku PTTK  „Ziemia” z 1977 roku 
opublikował pionierski artykuł pod tytułem „Nazwy terenowe Kniei Bukowej”.  Jego imię nosi : 

 pomnikowy buk na skraju Puszczy Bukowej, 

 jeden ze szlaków wiodących przez Puszczę Bukową (koloru czerwonego), 

 Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Szczecinie przy ul. Dworcowej 6 
 

WARCISŁAW I (ur. przed 1100, zm.1135) – syn Świętobora i nieznanej z imienia matki. Pierwszy 

poświadczony w źródłach, historyczny władca pomorski z dynastii Gryfitów. Warcisław I 
prawdopodobnie przyjął chrzest w Merseburgu, gdzie przebywał oddany do niewoli saskiej, przez 
swego ojca (ok. 1105 roku). Według T. Kantzowa, pomorskiego kronikarza, objął samodzielne 
rządy w 1106 roku  wypędzeniu z kraju Świętobora. Za Warcisława I – od 1122 roku - Księstwo 
Pomorskie było lennem Polski. Książę prowadził walki z plemionami lucickimi, które pokonał                        
i o podbite ziemie poszerzył swoje księstwo, które od tego czasu sięgało daleko na zachód, po 
Zatokę Greifswaldzką i w głąb Meklemburgii, a na południowy zachód - ziem plemienia Stodoran, 
miejscami nawet po Sprewę. Za jego panowania dochodzi w księstwie do przyjęcia 
chrześcijaństwa. W Szczecinie mamy ulicę Warcisława I oraz pomnikowy cis jego imienia w 
Parku Leśnym Zdroje. 
 
ŚWIĘTY WOJCIECH  (Wojciech Sławnikowic, ur. ok. 956, zm. 997) – czeski duchowny katolicki, 
biskup praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego, apostoł Prusów, 
patron Polski. Zamordowany w 997 r. podczas misji chrystianizacyjnej do ziemi Prusów. W 999 r. 
kanonizowany w Rzymie przez papieża Sylwestra II. W Szczecinie mamy ulicę św. Wojciecha 
oraz głaz jego imienia na skraju Osiedla Bukowego. 
                                                                                                               Informacje biograficzne -  na podstawie Wikipedii 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony 

internetowej :  

www.wiercipiety.ros.pttk.pl 
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