Regulamin
Rajdu pieszego

„Wiosna na pograniczu”

(w terminie zastępczym)

14 września 2019 r. w rejonie Stolca,
organizowanego przez Koło PTTK nr 39 „Gryfici”,
Placówkę SG w Szczecinie i Urząd Gminy Dobra

Rajd organizowany jest w 80 rocznicę
bohaterskiej obrony Polski we wrześniu 1939 r.

We wrześniu i październiku 1939 r. nasi dziadkowie stanęli
do obrony II Rzeczypospolitej zaatakowanej przez Niemców bez
wypowiedzenia wojny. 17 września Polska została zdradziecko
zaatakowana przez Związek Radziecki. Pomimo przewagi
nieprzyjaciół, żołnierze Wojska Polskiego bronili naszej ojczyzny
m.in. na Westerplatte, pod Wizną, Mokrą, Węgierską Górką, nad
Bzurą, w obronie Warszawy i Modlina, Wilna i Grodna, na Helu,
pod Kockiem i wszędzie tam gdzie potrzebna była ich odwaga
i żołnierskie męstwo. Wielu z nich oddało w walce swoje życie
i zdrowie. Dziś należy im się nasza pamięć i cześć!
Cel rajdu:
Celem rajdu jest popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, krzewienie turystyki rodzinnej i motorowej oraz
propagowanie regionalnego krajoznawstwa. Rajd adresowany jest
głównie do starszych uczniów szkół podstawowych (z klas 4-6) oraz
uczniów gimnazjum z terenu Gminy Dobra (Szczecińska).
Ze względów organizacyjnych, prosimy wszystkie zaproszone szkoły
o potwierdzenie swojego przybycia do dnia 10 września b.r. na adres
email: sport@dobraszczecinska.pl, z podaniem liczby uczestników,
nazwiska i telefonu kontaktowego do opiekuna drużyny.
Organizatorzy:
Rajd organizowany jest z inicjatywy Koła
PTTK nr 39 „Gryfici”, ale wspólnie
i w pełnej komitywie z Urzędem Gminy
w Dobrej i Placówką SG w Szczecinie.
Komitet organizacyjny:
Komandor
rajdu
–
Artur
Ochał
(tel. 662274276); moderatorzy – Henryk
Talwik, Dorota Jarocha, Kasia Kwaśniak,
Dagmara
Taracińska,
Magdalena

Kwiatkowska, Hanna Ochał, Krzysztof Ochał, Julia Bochen oraz kilku
naprawdę sympatycznych członków Koła PTTK nr 39 „Gryfici”,
funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz pracowników Urzędu Gminy
w Dobrej (Szczecińska). W tym roku do udziału w organizacji
przyłączą się członkowie ZEiRSG Regionu Szczecin oraz mieszkańcy
sołectwa w Stolcu.
Warunki uczestnictwa:
W rajdzie uczestniczyć będą 8-10 osobowe drużyny uczniów,
pod opieką co najmniej jednej osoby dorosłej (tj. nauczyciela, rodzica
lub opiekuna). Dopuszczamy aby z jednej szkoły uczestniczyły dwie
drużyny pod warunkiem, że obie mają swoich dorosłych opiekunów.
Uczestnicy rajdu powinni posiadać odpowiednie obuwie
i wyposażenie turystyczne niezbędne dla tego okresu roku (wygodne
obuwie i na wszelki wypadek płaszcz przeciwdeszczowy)
oraz jedzenie i picie spakowane do plecaka lub chlebaka, a także
długopis i notes dla realizacji zadań rajdowych.

Trasa rajdu:
Trasa rajdu przebiegać będzie drogami i duktami leśnymi w pobliżu
i okolicy Stolca. Miejscem spotkania uczestników 14 września b.r.
(sobota) o godz. 11:00 będzie m. Stolec (boisko sportowe), gdzie
można będzie zostawić samochód. Na boisku będzie znajdował się
start i meta rajdu.

Co 10 minut na trasę wypuszczane będą drużyny rajdowe. Przebieg
trasy zostanie specjalnie oznaczony w terenie. Na trasie przejścia
przewidziane są punkty kontrolne, gdzie drużyny, uczestniczyć będą
w realizacji zadań konkursowych prowadzonych przez organizatorów.

Na mecie planowane są konkursy dla uczestników rajdu,
poczęstunek turystyczny oraz uroczyste zakończenie rajdu (około
14:00). Uwaga: rodziców i opiekunów podwożących uczestników
rajdu, prosimy o ich odebranie w godz. 14:00-14:30.
Konkursy na mecie:
1. Bieg z noszami – oddzielnie dziewczęta i chłopcy
(Dagmara Taracińska, Hanna Ochał),
2. Rzut granatem na celność (Dorota Jarocha, Julia Bochen),
3. „Żarłok” (Artur Ochał),
4. Piosenki rajdowej „Żołnierska nuta” (Heniu Talwik).
Uwaga: prosimy drużyny o przygotowanie się i zaśpiewanie jednej
z proponowanych popularnych piosenek żołnierskich zamieszczonych
na końcu regulaminu.
Konkurs piosenki turystycznej odbędzie się po przybyciu na metę
wszystkich drużyn.

Świadczenia rajdowe:
- posiłek turystyczny (kiełbasa + chleb/
woda),
- odcisk pieczęci i punkty do odznak
turystyki kwalifikowanej (tj. Odznaka
Turystyki Pieszej) i odznak
krajoznawczych (m.in. „Znam Szczecin”,
„Turysta przyrodnik”),
- dyplomy i drobne nagrody dla
uczestników konkursów,
- dyplomy i puchary dla szkół uczestniczących w rajdzie.
W przypadku nie stawienia się uczestników na metę lub
nieprzestrzegania zasad regulaminu rajdu nie będą przysługiwać
im świadczenia rajdowe. Ostateczna interpretacja niniejszego
regulaminu, jak się pewnie domyślacie oczywiście należy do
organizatorów, którzy postarają się dostarczyć Wam trochę
turystycznej zabawy. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć
pogody na ten wybrany dzień.

Piechota
Nie noszą lampasów lecz szary ich strój!
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w szarym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota,
Maszerują strzelcy maszerują
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!
I idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumne utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota
Maszerują strzelcy maszerują...
Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.
Maszerują strzelcy maszerują...
Ułani,
Ułani Ułani ułani
Malowane dzieci,
Niejedna panienka
Za wami poleci.
Ułani ułani
Malowane dzieci,
Niejedna panienka
Za wami poleci.
Niejedna panienka
I niejedna wdowa
Za wami ułani
Polecieć gotowa

Ułani ułani
Malowane dzieci,
Niejedna panienka
Za wami poleci.
Ułani ułani
Malowane dzieci
Niejedna panienka
Za wami poleci
Nie ma takiej wioski
Nie ma takiej chatki
Żeby by nie kochały
Ułanów mężatki.
Ułani ułani
Malowane dzieci,
Niejedna panienka
Za wami poleci
Ułani ułani
Malowane dzieci
Niejedna panienka
Za wami poleci
Wojenko, Wojenko
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani
Chłopcy malowani, sami wybierani,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Cóżeś ty za pani?
Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,
Pan Bóg kule nosi
Maszeruje wiara, pot się krwawy leje,
Raz dwa stąpaj bracie, raz dwa stąpaj bracie,
Bo tak Polska grzeje
Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie?
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz
W zimnym leży grobie

Ten już w grobie leży z dala od rodziny,
A za nim pozostał, a za nim pozostał
Cichy płacz dziewczyny
My Pierwsza Brygada
Legiony to żołnierska nuta
Legiony to straceńców los
Legiony to żołnierska buta
Legiony to ofiarny los!
My pierwsza brygada
Strzelecka gromada
Na stos!
Rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos!
O, ile mąk, ile cierpienia
O, ile krwi, przelanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres…
My pierwsza brygada…
Nie chcemy już od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez
Już skończył się czas kołatania
Do waszych serc, do waszych kies.
My pierwsza brygada…

Historia - przeczytaj, bo nie wiadomo co się przyda na trasie.
Stolec – (do 1945 r. jako Stolzenberg tj. "wyniosły zamek"),
już od średniowiecza był siedzibą znakomitego, szlacheckiego rodu
pomorskiego von Blankenburgów. Następnie od XVI w. do 1872 r.
był we władaniu rodu von Raminów z Dobrej. To oni wznieśli we wsi,
nad jez. Stolsko swoja rodową siedzibę - barokowy pałac (17211727) i założyli okazały park. Do dziś na tympanonie pałacu widnieje
szlachecki herb von Raminów - dwa tarany do burzenia murów
obronnych. Do parku przy pałacu prowadzi okazała brama zamkowa
wzniesiona przez ostatniego niemieckiego właściciela Franza Stocka,
który przebywał w nim do 1945 r. Przez wiele powojennych lat pałac
był siedzibą strażnicy WOP, a następnie od 1991 do 2009 r. Straży
Granicznej. Od 2016 r. właścicielami pałacu są Marzena i Daniel
Zimniccy z Polic. Przy głównej drodze do pałacu znajduje się pomnik
przyrody - okazały cis "Barnim" (największy na Pomorzu). Obok
zamku są dwa zabytkowe budynki gospodarskie: stajnia z 1734 r.
i obora z 1735 r. Nieopodal parku jest także zabytkowy XVIII w.
cmentarz z pięknym nagrobkiem z 1792 r. tragicznie zmarłego
hrabiego Jurgena Berndta von Ramin, zbudowany przez jego
ukochaną żonę Wilhelminę. Obok barokowy kościół p.w.
Św. Maksymiliana Kolbe z malowniczą szachulcową wieżą.

Dawna linia kolejowa.
Część naszego rajdu biegnie po dawnej linii kolejowej łączącej Stolec
i Rzędziny. To szlak dawnej linii kolejowej zbudowanej w 1897 r.,
która połączyła Stobno z Glashutte. W 1905 r. linia została
przedłużona i przebiegała ze Stolca przez Rieth i Hintersee do
Nowego Warpna. Po 1945 r. została zamknięta, gdyż przebiegała
przez granicę państwa. W 1946 r. została rozebrana i jako "reparacje"
(odszkodowanie) wojenne wywieziona do Związku Radzieckiego.

Program Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski

Rajd współfinansowany jest z budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego w ramach zadania publicznego pn. „Program
Społecznik na lata 2019-2021”.

