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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

„Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was!” 

 

TRASA NR 7 – „Wyspa Wolin – morze, jeziora i Park”  
1. Rodzaj trasy - autokarowa, piesza. 

2. Jednostka – Woliński Park Narodowy. 

3. Koszt uczestnictwa – 950 zł. 

4. Koordynator trasy – Marek Dylawerski, tel: 537 777 180. 

5. Baza noclegowa –  

 

6. Liczba miejsc – 100 osób (2 grupy po 50 osób naprzemiennie) 

7. Opis trasy: 

Hotel 
Ilość 

miejsc 

Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje, http://www.czaswlas.pl/baza-
edukacyjna-ma-bialej-gorze-1515 

 *kolacja 03.06.2020 oraz śniadanie 06.06.2020 – Rezydencja KORAB, 
ul.Dąbrówki 3, 72-500 Międzyzdroje (http://www.rezydencjakorab.pl/ 

50 

Biała Góra, 72-500 Międzyzdroje 
http://www.wolinpn.pl/upload/kwatery%20oferta.pdf 

*kolacja 03.06.2020 oraz śniadanie 06.06.2020 – Rezydencja KORAB, 
ul.Dąbrówki 3, 72-500 Międzyzdroje (http://www.rezydencjakorab.pl/ 

50 

http://www.czaswlas.pl/baza-edukacyjna-ma-bialej-gorze-1515
http://www.czaswlas.pl/baza-edukacyjna-ma-bialej-gorze-1515
http://www.rezydencjakorab.pl/
http://www.wolinpn.pl/upload/kwatery%20oferta.pdf
http://www.rezydencjakorab.pl/
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Dzień Opis 

 GRUPA „BIAŁA GÓRA” 

03.06.2020 r. 17:30 – 19:00 kolacja KORAB, ul.Dąbrówki 3, 72-500 Międzyzdroje 
(http://www.rezydencjakorab.pl/ 
19.00-20.00 - po kolacji zakwaterowanie uczestników w byłych 
koszarach Biała Góra, budynek nr 3, 72-500 Międzyzdroje, (1,5km na E od 
Międzyzdrojów, N 53 56 47,3; E 14 28 49,2), 

04.06.2020 r. 07:30 śniadanie - catering 
08:30 przejazd autokarem do Międzyzdrojów  
09:00-13:00 przejście szlakiem niebieskim. Na trasie zobaczymy: 
Muzeum Przyrodnicze WPN, morenowe wzniesienia na granicy miasta 
Międzyzdroje tzw. Wzgórza Kozierowskiego – punkt widokowy miasto i 
na Bałtyk, siedzibę Nadleśnictwa Międzyzdroje, grób Nadleśniczego 
nadleśnictwa Misdroy – p.Schultza, pozostałości kopalni ropy naftowej, 
stanowisko broni V3 (bunkier - muzeum), nieczynną odkrywkową 
kopalnię margla, wytopiskową Dolinę Trzciągowską,  
13:00-13:30 obiad w Wapnicy – bar przy jez.Turkusowym. 
13:30-18:00 dalsza wędrówka szlakiem niebieskim, w czasie której 
zobaczymy : jez.Turkusowe – przykład pokopalnianego jeziora z 
kryptodepresją, obszar ochrony ścisłej im.W.Szafera (las bukowy z 
żywcem), punkt widokowy Wzgórze Zielonka – z widokiem na Zalew 
Szczeciński, deltę wsteczną Świny i Bałtyk, zróżnicowane drzewostany 
WPN z różnymi przykładami ochrony czynnej, klify nad Zalewem 
Szczecińskiem - obszar ochrony ścisłej im.A.Wodziczki, Dąb Wolinian, 
„rybacką” wioskę Karnocice urokliwie położoną na nadzalewowej 
terasie i „pomorską” brukowaną drogą dotrzemy do wysoki Dargobądz.  
18:20 powrót autokarem do Międzyzdrojów (ok.20 min.) 
18:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze 
Międzyzdroje ul.Bohaterów Warszawy 18a, 72-500 Międzyzdroje 
23.00 – powrót autokarem do Grodna 1 
 

05.06.2020 r. 07:30 śniadanie - catering  
08.00 wyjazd z Białej Góry do Grodno 1 
8.15 – 9.00 przejście plażą do osady Grodno 3  
9.00-9.30 śniadanie w „Karczmie na Wydmach” 
9.30-14.00 piesza wędrówka plażą i podejściem na wzniesienie 
morenowe do latarni Kikut (latarnia o najwyższym świetle w Polsce), 
przejście do obszaru ochrony ścisłej im.M.Raciborskiego (las bukowy 
250-300l.), przejście drogami leśnymi przy jez.Zatorek (przykład 
odtworzenia jez.eutroficznego) do jez.Czajcze (drugie pod względem 
wielkości jezioro wyspy) dalej do rezerwatu ścisłego „Łuniewo” 
(zarastające jeziorko z torfowiskiem i olsami) i dalej szlakiem zielonym 
przez zróżnicowane lasy wyspy Wolin (pokazanie powierzchni z 
zabiegami ochronnymi w WPN) 
13.40-14.30 wizyta w Zagrodzie Pokazowej Żubrów – restytucja gatunku 
i hodowla zachowawcza stada żubrów, 
15.00-16.00 obiad w formie grilla w obiekcie turystycznym „Wiatrak” w 
Miedzyzdrojach 
16.00-18.30 – przejście z Międzyzdrojów przez „Kwasowo” do osady 
Biała Góra (była jednostka wojskowa) do bunkrów Baterii Artylerii Stałej 

http://www.rezydencjakorab.pl/
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– zapoznanie się z obiektem i jego aktualnym wykorzystaniem – 
przejście lasem bukowym do Kawczej Góry – schody na plażę –przejście 
plażą do Międzyzdrojów  
18:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze 
Międzyzdroje ul.Bohaterów Warszawy 18a, 72-500 Międzyzdroje 
23.00 – powrót autokarem do Grodna 1 

06.06.2020 r. 8.00 -9.00 wykwaterowanie i przejazd na śniadanie (transport własny) 
08:00 – 10:00 śniadanie KORAB, ul.Dąbrówki 3, 72-500 Międzyzdroje 
(http://www.rezydencjakorab.pl/ 
12:00 – 24:00 Impreza podsumowująca XXXII Ogólnopolski Rajd 
Leśników w Amfiteatrze Międzyzdroje na ul. ul.Bohaterów Warszawy 
18a, 72-500 Międzyzdroje 

 

Dzień Opis 

 GRUPA „GRODNO” 

03.06.2020 r. 17:30 – 19:00 kolacja KORAB, ul.Dąbrówki 3, 72-500 Międzyzdroje 
(http://www.rezydencjakorab.pl/ 
19.00-20.00 po kolacji zakwaterowanie uczestników w Osadzie Grodno1 
– Domki Murowane, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje (6km na E od 
Międzyzdrojów przy jez.Grodno; N 53 57 58,9; E 14 31 14,5), 

04.06.2020 r. 08:00 – wyjście z Grodno 1 do Wisełki – plaża do osady Grodno 3 
9.00-9.30 - śniadanie w Karczmie na Wydmach 
9.30-14.00 – piesza wędrówka plażą i podejściem na wzniesienie 
morenowe do latarni Kikut (latarnia o najwyższym świetle w Polsce), 
przejście do obszaru ochrony ścisłej im.M.Raciborskiego (las bukowy 
250-300l.), przejście drogami leśnymi przy jez.Zatorek (przykład 
odtworzenia jez.eutroficznego) do jez.Czajcze (drugie pod względem 
wielkości jezioro wyspy) dalej do rezerwatu przyrody „Łuniewo” 
(eutroficzne jeziorko z torfowiskiem i olsami) i dalej szlakiem zielonym 
przez zróżnicowane lasy wyspy Wolin (pokazanie powierzchni z 
zabiegami ochronnymi w WPN) 
13.40-14.30- wizyta w Zagrodzie Pokazowej Żubrów – restytucja 
gatunku i hodowla zachowawcza stada żubrów, 
15.00-16.00 – obiad w formie grilla w obiekcie turystycznym „Wiatrak” w 
Miedzyzdrojach 
16.00-18.30 – przejście z Międzyzdrojów przez „Kwasowo” do osady 
Biała Góra (była jednostka wojskowa) do bunkrów Baterii Artylerii Stałej 
– zapoznanie się z obiektem i jego aktualnym wykorzystaniem – 
przejście lasem bukowym do Kawczej Góry – schody na plażę –przejście 
plażą do Międzyzdrojów  
18:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze 
Międzyzdroje ul.Bohaterów Warszawy 18a, 72-500 Międzyzdroje 
23.00 – powrót autokarem do Grodna 1 

05.06.2020 r. 07:30 śniadanie - catering 
08:30 przejazd autokarem do Międzyzdrojów  
09:00-13:00 przejście szlakiem niebieskim. Na trasie zobaczymy: 
Muzeum Przyrodnicze WPN, morenowe wzniesienia na granicy miasta 
Międzyzdroje tzw. Wzgórza Kozierowskiego – punkt widokowy miasto i 
na Bałtyk, siedzibę Nadleśnictwa Międzyzdroje, grób Nadleśniczego 
nadleśnictwa Misdroy – p.Schultza, pozostałości kopalni ropy naftowej, 

http://www.rezydencjakorab.pl/
http://www.rezydencjakorab.pl/
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stanowisko broni V3 (bunkier - muzeum), nieczynną odkrywkową 
kopalnię margla, wytopiskową Dolinę Trzciągowską,  
13:00-13:30 obiad w Wapnicy – bar przy jez.Turkusowym. 
13:30-18:00 dalsza wędrówka szlakiem niebieskim w czasie której 
zobaczymy : jez.Turkusowe – przykład pokopalnianego jeziora z 
kryptodepresją, obszar ochrony ścisłej im.W.Szafera (las bukowy z 
żywcem), punkt widokowy Wzgórze Zielonka – z widokiem na Zalew 
Szczeciński, deltę wsteczną Świny i Bałtyk, zróżnicowane drzewostany 
WPN z różnymi przykładami ochrony czynnej, klify nad Zalewem 
Szczecińskiem obszar ochrony ścisłej im.A.Wodziczki, Dąb Wolinian, 
„rybacką” wioskę Karnocice urokliwie położoną na nadzalewowej 
terasie i „pomorską” brukowaną drogą dotrzemy do wysoki Dargobądz.  
18:30 powrót autokarem do Międzyzdrojów (ok.20 min.) 
18:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze 
Międzyzdroje ul.Bohaterów Warszawy 18a, 72-500 Międzyzdroje 
23.00 – powrót autokarem do Grodna 1 

06.06.2020 r. 8.00 -9.00 wykwaterowanie i przejazd na śniadanie (transport własny) 
08:00 – 10:00 śniadanie KORAB, ul.Dąbrówki 3, 72-500 Międzyzdroje 
(http://www.rezydencjakorab.pl/ 
12:00 – 24:00 Impreza podsumowująca XXXII Ogólnopolski Rajd 
Leśników w Amfiteatrze Międzyzdroje na ul. ul.Bohaterów Warszawy 
18a, 72-500 Międzyzdroje  

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach noclegowych kończy się śniadaniem w dniu 06.06.2020 r., po czym 

uczestnicy (drużyna) przejdą/przejadą własnym transportem do miejsca zakończenia 

rajdu, tj. Amfiteatr Międzyzdroje na ul. ul.Bohaterów Warszawy 18a, 72-500 

Międzyzdroje. 

2. Ewentualny nocleg z 06 na 07 czerwca 2020 r. każdy z uczestników (drużyna) uzgadniać 

będzie indywidualnie – koszty tego noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 

Biała Góra nr 3 

 

http://www.rezydencjakorab.pl/
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Grodno 1 

 


