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XXXII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW 

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

 

TRASA NR 13 - Trasa motocyklowa 

„Wybrzeżem Bałtyku”, 

„Sąsiedzka wizyta” 
1. Rodzaj trasy – motocyklowa. 

2. Jednostka – Nadleśnictwo Międzyzdroje. 

3. Koszt uczestnictwa – 1250 zł. 

4. Koordynator trasy – Konrad Fortulański, tel. 606 955 364. 

5. Baza noclegowa –  

 

6. Liczba miejsc – 30 osoby - jedna grupa. 

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= 
 

30 

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 

08.09.2021 r. Od 16:00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie w powyższym hotelu:  
 
18:00 – 20:00 kolacja zgodnie z miejscem zakwaterowania 

09.09.2021 r. 
 
„Wybrzeżem 
Bałtyku” 
 

07:30 - 8:30 - śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
 
08:30 – 09:00 przejazd Międzyzdroje – Wolin (Centrum Słowian i Wikingów) 
Centrum Słowian i Wikingów. Skansen położony jest na Wyspie Ostrów, na 
rzece Dziwnie. Znajdujące się tu rekonstrukcje chat mieszkalnych  
i rzemieślniczych z IX-XI wieku wykonane są bardzo starannie i wiernie,  
w ich wnętrzach umieszczono repliki mebli i przedmiotów codziennego użytku, 
dzięki którym łatwiej jest uzmysłowić sobie, jak żyli ludzie ponad 1000 lat temu. 
Zwiedzanie osady z przewodnikiem. 
http://morzeprzygody.eu/?page_id=577 
 
10:30 – 12:00 przejazd Wolin - Golczewo - Płoty - Kołobrzeg (Muzeum Oręża 
Polskiego), molo latarnia, port. 
Muzeum Oręża Polskiego powstało w 1980 roku i jest to tak naprawdę szeroka 
kolekcja świetnie zachowanych eksponatów, w skład których wchodzą 
militaria. Cała ekspozycja poukładana jest chronologiczne, dzięki czemu 
możemy zobaczyć jak zmieniały się militaria od czasów średniowiecza aż po 
dzień dzisiejszy. 
http://muzeum.kolobrzeg.pl/pl/ 
 
13:30 - 14:30 przejazd Kołobrzeg - Mrzeżyno - Trzebiatów – Pogorzelica 
 
14:30 - 16:00 obiad w OSW Bażyna w Pogorzelicy 
 
16:00 - 17:00 - przejazd Pogorzelica - Niechorze - Rewal - Trzęsacz (ruiny 
kościoła) 
Ruiny kościoła w Trzęsaczu  
Pozostałość po wybudowanym na przełomie XIV i XV wieku gotyckim kościele 
pw. św. Mikołaja. Świątynia pierwotnie wzniesiona w odległości ok.1,8-2 km od 
brzegu morza, pośrodku wsi, uległa zniszczeniu w wyniku procesów 
abrazyjnych. Do dzisiaj zachowała się jedynie południowa ściana kościoła 
znajdująca się u szczytu klifu. 
https://www.rewal.net.pl/blog/6-zabytkow-rewala-i-okolic-ktore-musisz-
poznac/ruiny-kosciola-na-skarpie/ 
 
17:30 - 18:15 powrót do miejsca noclegu - Międzyzdroje 
 

10.09.2021 r. 
 
„Tropem 
Joannitów” 
 

07:30 - 8:30 - śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
 
8:30 - 9:00 przejazd Międzyzdroje – Gazoport - Muzeum  wyrzutni V-3 
Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu (popularnie 
określany jako gazoport) – polski terminal przeładunkowy  
i regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Położony 

http://muzeum.kolobrzeg.pl/pl/
https://www.rewal.net.pl/blog/6-zabytkow-rewala-i-okolic-ktore-musisz-poznac/ruiny-kosciola-na-skarpie/
https://www.rewal.net.pl/blog/6-zabytkow-rewala-i-okolic-ktore-musisz-poznac/ruiny-kosciola-na-skarpie/
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jest w prawobrzeżnej części miasta, Warszowie na wyspie Wolin, na ulicy Ku 
Morzu 1, nieopodal najwyższej na polskim wybrzeżu Bałtyku latarni morskiej. 
Otwarty w 2015, pierwszy gazowiec wpłynął 11 grudnia 2015 . Operatorem 
terminala jest spółka Polskie LNG. 
Budowa gazoportu była pierwszą tak wielką inwestycją w rejonie Morza 
Bałtyckiego. Terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego /LNG/  
w Świnoujściu została uznana przez rząd polski za strategiczną dla 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Odbiór gazu ziemnego drogą morską 
jest możliwy z dowolnego kierunku na świecie. 
https://www.polskielng.pl/terminal-lng/terminal-lng-w-swinoujsciu/ 
 
Wyrzutnia pocisków V3. Podczas II wojny światowej w 1943r. w okolicach 
Zalesia w pobliżu Międzyzdrojów Niemcy zamontowali trzy doświadczalne 
dalekonośne działa V3. W działach tych prędkość wystrzeliwanemu pociskowi 
nadawały eksplozje, wywoływane kolejno w miarę poruszania się ładunku 
wewnątrz lufy, zwiększając w ten sposób jego przyspieszenie. Takie działanie 
wymagało zastosowania bardzo długich, 120 metrowych luf. Pociski z nich 
wystrzeliwane miały dolatywać nawet do 160 km. Bateria tego typu dział została 
usytuowana w Calais we Francji z zamiarem ostrzeliwania Londynu. Zdołała 
oddać jednak tylko strzały próbne, gdyż w lipcu 1944r. została zbombardowana 
przez angielskie lotnictwo. W Zalesiu pozostały tylko betonowe podpory dział, 
fundamenty podłoża luf oraz bunkry. Urządzono w nich muzeum broni V3 
czynne od maja do października. Zwiedzając tą ekspozycję można poznać wiele 
ciekawostek militarnych, które miały zmienić przebieg wojny. 
http://wolinski.parknarodowy.com/tag/wyrzutnia-pociskow-v3/ 
 
10:30 – 13:00 - przejazd Wicko – Zamek Drahim Stare Drawsko. 
Zamek Drahim zakonu Templariuszy i Joannitów: 
-zaprasza na spotkanie z historią ziemi pomorskiej,  
-poznanie obyczajów, poczucie niezastąpionej atmosfery interaktywnej 
historii oraz zasmakowanie specjałów kuchni rycerzy zamku. 
Na zamku znajduje się muzeum, w którym zobaczyć można m.in. broń, zbroje, 
narzędzia tortur, oraz niezliczone przedmioty codziennego użytku z okresu 
świetności zamku. 
http://www.drahim.pl/ 
 
15:00 - 17:30 przejazd Stare Drawsko – Wapnica Jeziorko Turkusowe 
Jezioro Turkusowe to piękne jezioro położone w Wapnicy. Jego niecodzienna, 
turkusowa barwa pochodzi od zalegających na dnie złóż kredy - jezioro to jest 
bowiem zatopioną kopalnią tego surowca. W najgłębszym miejscu ma ono 21 
metrów głębokości. 
https://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,20107342,jezioro-turkusowe-
zatopiona-kopalnia-kredy.html 
 
 
18:00 - 18:30 przejazd na molo w Międzyzdrojach i do miejsca zakwaterowania 
  

11.09.2021 r. 08:00 – 09:00 śniadanie zgodnie z miejscem zakwaterowania 
 
Wykwaterowanie i przejście/przejazd do ośrodka LP „Darz Bór”, ul. Gryfa 
Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje (transport własny) – godz. 12:00 
impreza kończąca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 

https://www.polskielng.pl/terminal-lng/terminal-lng-w-swinoujsciu/
http://wolinski.parknarodowy.com/tag/wyrzutnia-pociskow-v3/
http://www.drahim.pl/
https://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,20107342,jezioro-turkusowe-zatopiona-kopalnia-kredy.html
https://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,20107342,jezioro-turkusowe-zatopiona-kopalnia-kredy.html
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12:00 – 24:00 Impreza podsumowująca XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników. 

 

 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach noclegowych kończy się śniadaniem w dniu 11.09.2021 r., po czym 

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

rajdu, tj. do ośrodka LP „Darz Bór”, ul. Gryfa Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje. 

2. Ewentualny nocleg z 11 na 12 września 2021 r. każdy z uczestników (drużyna) 

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

uczestnictwa. 

3. Opiekunowie grup – 1 osoba. 

 

 


