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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

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

 

TRASA NR 5 - „Wokół nadleśnictwa, historycznie doliną 

Krąpieli” 
1. Rodzaj trasy – autokarowa, piesza.  

2. Jednostka - Nadleśnictwo Dobrzany. 

3. Koszt uczestnictwa – 1200 zł. 

4. Koordynator trasy – Robert Kawa, tel: 516 009 305. 

5. Baza noclegowa –  

 

 

6. Liczba miejsc – 100 osób, dwie grupy po 50 osób naprzemiennie.  

7. Opis trasy: 

 

Hotel 
Ilość 

miejsc 

Golden Tulip, ul. Gryfa Pomorskiego 79, 72-500 Międzyzdroje,  
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-

22T00:00:00&departure=2020-01-
23T00:00:00&rooms[0][adult]=1&rooms[0][child]=0&location=  

100 

https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
https://miedzyzdroje.goldentulip.com/pl/?arrival=2020-01-22T00:00:00&departure=2020-01-23T00:00:00&rooms%5b0%5d%5badult%5d=1&rooms%5b0%5d%5bchild%5d=0&location=
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Dzień Opis 

02.09.2020 r. Od 16:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie w powyższym hotelu:  
 
18:00 – 20:00 kolacja zgodnie z miejscem zakwaterowania 

03.09.2020 r. 
04.09.2020 r. 
po 50 osób 
naprzemiennie 

07:30 - 8:30 - śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
7:30 - wyjazd z Międzyzdrojów 
9:30 - siedziba Nadleśnictwa Dobrzany – powitanie uczestników, 
przedstawienie historii nadleśnictwa i siedziby. Nadleśnictwo Dobrzany jako 
nieliczne w kraju funkcjonuje w tej siedzibie od ponad 200 lat.  W 1810 roku 
powstało Königlichen Oberförsterei Jacobshagen, czyli Królewskie 
Nadleśnictwo Jakubowo (do 1948 r. Dobrzany nazywały się Jakubowo). Mapy i 
operaty urządzeniowe z 1820r., a zwłaszcza z 1867r. świadczą o planowej 
gospodarce leśnej. https://www.youtube.com/watch?v=kvUCbajdlaM  
9:30 - przejazd do Chociwla, zwiedzanie kościoła pw. Matki Boskiej, Bolesnej. 
Obecna świątynia w Chociwlu była budowana w kilku etapach. Jako pierwsze 
zostało wybudowane na początku XV stulecia (1408) prezbiterium, w połowie XV 
stulecia (1460) korpus nawowy i wieża, a około 1600 roku powstały przybudówki 
przy elewacjach północnej i południowej. Ciekawostką architektoniczną jest 
niespotykana masywna przejazdowa wieża. 

10:30 - przejazd do m. Kamienny Most -  jezioro eutroficzne Kamienny Most z 
pływającymi wyspami, utwory polodowcowe: Kamienny Most jest zanikającym 
jeziorem na skutek zamulania i zarastania. Brzeg akwenu porasta kożuch 
roślinności bagiennej, która rozszerza swój zasięg. Części obumarłych roślin 
opadają na dno, wypełniając misę jeziora osadami gytii i torfu. Proces 
zarastania spowodował powstanie trzech pływających wysp o średnicy 30–60 
m, porośniętych bujną roślinnością z przewagą olchy. Wyspy te zmieniają swe 
położenie w zależności od kierunku i siły wiatru. 

 Obeliski ofiar I WŚ, pozostałości po autostradzie do Królewca (przewodnik R. 
Kawa).  „Berlinka” to współczesna, potoczna nazwa pozostałości po 
niedokończonej autostradzie(niem. Reichsautobahn Berlin-Königsberg) –
budowanej przed i w czasie II wojny światowej autostrady Rzeszy, o planowanej 
długości około 500 km, mającej połączyć stolicę ówczesnej III Rzeszy – Berlin, 
ze znajdującym się na wschodnich rubieżach państwa Królewcem (niem. 
Königsberg), przebiegając przez tzw. korytarz polski. 

10:30 - przejazd do rezerwatu „Głowacz” – wejście na morenę, omówienie 
rzeźby terenu charakterystycznej dla krajobrazu młodoglacjalnego, torfowisk 
mszarnych i mokradeł śródleśnych. W rezerwacie znajdują się liczne mokradła 
i oczka wodne zajmujące łączną powierzchnię około 19 ha. Rezerwat 
zlokalizowany jest w strefie moreny czołowej, dla której charakterystyczna jest 
bardzo urozmaicona rzeźba terenu: liczne wzniesienia posiadają znaczne jak na 
lokalne warunki deniwelacje, dochodzące do 30 m, ich stoki osiągają nachylenie 
10%. Wzniesienie Głowacz o wysokości 180 m n.p.m. jest najwyższym 
wzniesieniem na Pojezierzu Ińskim. 

13:30 - przejazd do Ciemnika – powitanie przez prezesa KŁ Knieja Szczecin, 
przejście do rezerwatu „Krzemieńskie Źródliska”, jezioro Krzemień, obiad na 
terenie  Ośrodka Przyrodniczo- Łowieckiego.  W rezerwacie występują 
wychodnie warstw wodonośnych które rozwijają unikalne ekosystemy 
źródliskowe i bagienne. Najbogatszym zespołem roślinnym jest łęg olszowo-

https://www.youtube.com/watch?v=kvUCbajdlaM
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jesionowy. W drzewostanie dominuje olsza czarna. Przy rezerwacie płynie 
rzeka Ina przyjmująca górski charakter koryta. 

15:30 - przejazd do Okola – droga „56 zakrętów”, jezioro Okole, drzewostany 
Bukowe i Daglezjowe, omówienie gospodarki leśnej (dwa postoje po drodze). 
Na ok. 10 km drogi znajduje się 56 zakrętów! Wąska, przeważnie betonowa 
droga wije się pomiędzy wzgórzami i jeziorami wśród wiekowych 
drzewostanów  bukowych. Mniej więcej w połowie drogi, na rozległej polanie 
znajduje się osada leśna Okole.  
17:00 - przejazd do szkółki leśnej w Szadzku – podsumowanie wycieczki, 
kawa, ciasto, pożegnanie uczestników. Nieopodal szkółki leśnej znajdują się 
pozostałości obronnego zamku nad Jeziorem Szadzkim z dobrze czytelnymi 
bastionami, głębokimi fosami i wałami ziemnymi. Pierwsza wzmianka o zamku 
pochodzi z roku 1336 i wspomina o rodzie von Steglitz, jako właścicielach 
Szadzka. 
18:00 - powrót do Międzyzdrojów 
19:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze Międzyzdroje 
na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje. 

03.09.2020 r. 
04.09.2020 r. 
po 50 osób 
naprzemiennie 

06:30 - 7:30 - śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
7:30 - wyjazd z Międzyzdrojów 
9:30 - Klasztor cystersów w Marianowie – powitanie uczestników, 
przedstawienie historii miejscowości, zapoznanie z legendą Sydoni von Borck. 
Dzieje klasztoru sięgają XIII wieku. W 1248 roku książę szczeciński Barnim I 
ufundował klasztor dla cysterek nad strumieniem św. Marii.  Do powstania 
klasztoru i jego funkcjonowania przyczyniły się także pomorskie rody 
rycerskie: von Osten, von Borck, von Jerichow, von Regedanz i von Wedel, 
które przekazały na rzecz klasztoru liczne nadania ziemskie. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_klasztorny_w_Marianowie  
 Sydonia von Borck – była wyjątkowo piękną szlachcianką, córką Ottona von 
Borcka wywodzącego się z najświetniejszych rodów na Pomorzu Zachodnim. 
Jej urodą zachwycił się Ernest Ludwik, syn księcia Filipa. Zakochał się i obiecał 
małżeństwo. Sydonia marzyła, że zostanie księżną. Jednak mezalianse były 
niedopuszczalne. Książę, mimo obietnicy złożonej zakochanej w nim 
szlachciance, ożenił się z Zofią Jadwigą, córką księcia brunszwickiego. Sydonia 
załamała się. Wstąpiła do klasztoru w Marianowie. 
https://szczecin.naszemiasto.pl/legenda-o-sydonii-von-borck-raport/ar/c1-
3083214  

9:50 -11:40 - zwiedzanie klasztoru i kościoła Cystersów w Marianowie,  
poczęstunek w ogrodzie przyklasztornym  

11:40 - przejazd do miejscowości Ulikowo, przejście ścieżką krajobrazowo-
historyczną nad rzeką Krąpiel.  Rzeka Krąpiel zaliczaną do rzek górskich leżąca 
w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim. Krąpiel jest prawym 
dopływem Iny o dł. 70km.. Na terenie gminy tworzy liczne i malownicze 
meandry. W swoim najpiękniejszym odcinku płynie przez Dolinę Krąpieli 
stanowiącą specjalny obszar ochronny siedlisk. Ten odcinek doliny wyznaczony 
został do ochrony w formie obszaru - 'Natura 2000 Dolina Krąpieli'. W tym 
rejonie rzeka płynie przez głęboko wciętą, krętą doliną o stromych zboczach. 
Rzeka w Dolinie ma piaszczysto-kamieniste dno, o dużej czystości wody oraz 
silnym nurcie. https://pomorzezachodnie.travel/Miejscowosc/a,1521/Ulikowo  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_klasztorny_w_Marianowie
https://szczecin.naszemiasto.pl/legenda-o-sydonii-von-borck-raport/ar/c1-3083214
https://szczecin.naszemiasto.pl/legenda-o-sydonii-von-borck-raport/ar/c1-3083214
https://pomorzezachodnie.travel/Miejscowosc/a,1521/Ulikowo
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13:30 – 18:00 Zwiedzanie zamku rycerskiego i kościoła w miejscowości Pęzino. 
Obiad, podsumowanie wycieczki, kawa, ciasto, pożegnanie uczestników. 
Zamek (w jego pierwotnej formie) wznieśli na przełomie XIV i XV w. joannici, 
którzy od 1382 r. byli właścicielami Pęzina (nabyli go od rodu Borków). Zamek 
posiadał duże walory obronne zwiększone poprzez usytuowanie go w 
“widłach” dwóch cieków: Krąpieli i Pęzinki. Budowla, powstała na sztucznym 
wzniesieniu, wzorowana była na zamkach w Łagowie i Swobnicy i składała się 
z czteroodcinkowego muru obwodowego tworzącego nieregularny czworobok 
oraz z budynku mieszkalnego przylegającego do wschodniego odcinka muru 
obronnego. W południowo – zachodnim narożu założenia wybudowano 
potężną wieżę ostatecznej obrony – tzw. stołp. http://pezino.pl/  
17:00 - powrót do Międzyzdrojów 
19:00 – 23:00 Kolacja z wieczorem integracyjnym w Amfiteatrze Międzyzdroje 
na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje. 

05.09.2020 r. 08:00 – 09:00 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
 
Wykwaterowanie i przejście/przejazd do Amfiteatru Międzyzdroje 
na ul. Bohaterów Warszawy 18 a, 72-500 Międzyzdroje. (transport własny) – 
godz. 12:00 impreza kończąca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 
12:00 – 24:00 Impreza podsumowująca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach noclegowych kończy się śniadaniem w dniu 05.09.2020 r., po czym 

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

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

Międzyzdroje.  

2. Ewentualny nocleg z 05 na 06 września 2020 r. każdy z uczestników (drużyna) 

uzgadniać będzie indywidualnie – koszty tego noclegu nie są ujęte w kosztach 

uczestnictwa. 

http://pezino.pl/

