POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
REGIONALNY ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI
im. Stefana Kaczmarka w Szczecinie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
tel. 91 434-56-24
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl
www.ros.pttk.pl

43 Zlotu Turystycznego
im. Barbary i Stefana Kaczmarków
23 września 2018 r.

Zlot jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa
Zachodniopomorskiego
SPOŁECZNIK – PROGRAM MARSZAŁKOWSKI

1. Komitet organizacyjny:
Patronat Honorowy: Prezes PTTK ROS Danuta Borkowska
Komandor Zlotu – Jarosław Korenkiewicz
Wicekomandor Zlotu – Małgorzata Mania
Sekretariat – Anna Korenkiewicz, Barbara Wielecka,
Małgorzata Lewandowska, Iwona Walińska, Sabina Byczyńska
Organizacja mety – Krystyna i Kazimierz Wolniakowie, Roman Urbaniak
Konferansjer – Józef Smolański
Projekt znaczka zlotowego – Agnieszka Korenkiewicz
2. Termin i miejsce zlotu
Zlot Odbędzie się w terminie 23 września 2018 r. z metą w Parku
Wszystkich Dzieci Szczecin Żydowce.
Meta czynna w godz. 12:30 do 14:30

3. Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenia przyjmuje biuro PTTK ROS do dnia 14.09.2018 r. od wtorku
do piątku w godzinach od 1300 do 1700.
Zgłoszenie obejmuje imienną listę uczestników!!!
Ilość miejsc ograniczona, możliwość przesunięcia na inne trasy.
Opłata administracyjna:
W siedzibie PTTK ROS lub przelewem na konto
 członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką – 3 zł
 opiekunowie grup szkolnych - bezpłatnie
 pozostali uczestnicy – 5 zł
opłatę można uiścić w siedzibie PTTK ROS lub wpłacając na konto
(dopisek „Kaczmarek 2018”)
PEKAO S.A. I O/Szczecin 03124038131111000043756810
z jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym tel. 914345624
dokonanie opłaty po 14.09.2018 r nie zapewnia wszystkich świadczeń.

4. Świadczenia:







znaczek rajdowy
odcisk okolicznościowej pieczęci
punkty na odznaki turystyki kwalifikowanej
upominki dla zwycięzców w konkursach
posiłek (kiełbaska + bułka)
opieka przodowników turystyki kwalifikowanej

5. Uczestnicy zlotu zobowiązani są do:
1.
2.
3.
4.
5.

przestrzegania regulaminu zlotu
przestrzegania Karty Turysty
przestrzegania Kodeksu Drogowego
przestrzegania przepisów ppoż.
przestrzegania przepisów o ochronie przyrody
UWAGA!!! Członkowie PTTK są ubezpieczeni, a pozostali
uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie!

Zlot jest organizowany i prowadzony społecznie przez Kadrę PTTK ROS
im. Stefana Kaczmarka
Konkursy na mecie przeprowadzane będą
w godzinach od 1230 do 1345, ogłoszenie wyników około godz. 1400
Nazwa konkursu

Prowadzący

Krajoznawczy o „Puszczy Bukowej
oraz Patronach Zlotu”

Krystyna Wolniak

Piosenka Turystyczna

Józef Smolański

Rzut do celu

Roman Urbaniak

Fotograficzny

Janusz Wesołek i Wiesława Borkowska

Łowienie rybek

Ewa i Ryszard Polescy

Rzut dętką

Ewa i Dariusz Jankowscy

Rysunkowy

Małgorzata Mania

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału
nagrody dla zwycięzców czekają!

6. Trasy piesze
Trasa I - Osiedle Bukowe (pętla) – szlak czarny – Głaz Grońskiego – szlak
niebieski – podnóże Grodziska Chojna – szlak zielony – Szwedzki Kamień –
szlak żółty – Psie Pole – Dolina Jeziornej – Wiadukt ul. Smocza – szlak czarny –
Park Leśny Podjuchy – bez szlaków – ul. Śremska – ul.
Działdowska – ul. Warsztatowa – Meta: Park Wszystkich
Dzieci (Żydowce).
Prowadzenie: Czesław Rząsa. Długość: około 8 km.
Zbiórka: 10.00
Trasa II - Podjuchy Dworzec (przystanek ZDiTM) – szlak
czarny – Wiadukt ul. Smocza – Dęby Wartownicy –
Czajcza Przełęcz – szlak zielony – Czajcza Góra – bez
szlaków – Uroczysko Mosty – Polana Głucha – ul.
Głucha – ul. Mistrzowska – ul. Warsztatowa – Meta: Park
Wszystkich Dzieci (Żydowce).
Prowadzenie: Sławomir Bosiak. Długość: około 10 km. Zbiórka: 9.00
Trasa III - Jezioro Szmaragdowe (mostek) – szlak niebieski – Psie Pole – szlak
żółty – Dolina Jeziornej – szlak czarny –Dęby Wartownicy – bez szlaków – Drga
Chlebowska – Strzelnica Podjuchy – Uroczysko Mosty – Polana Głucha – ul.
Głucha – ul. Mistrzowska – ul. Warsztatowa – Meta: Park Wszystkich Dzieci
(Żydowce).
Prowadzenie: Krystyna Wolniak. Długość: około 9 km. Zbiórka: 9.30
Trasa IV - Ul. Transportowa (przystanek ZDiTM) – bez
szlaków – dawne ZWCH ChemitexWiskord - ścieżka nad
Kanałem Ceglanym – ścieżka nad Regalicą – ul. Perkuna
– ul. Sucha – ul. Gradowa – szlak żółty – ul. Śremska –
szlak czerwony –ul. Mechaniczna – ul. Żyrardowska - ul.
Pabianicka – ul. Mistrzowska – bez szlaków – ul.
Warsztatowa – Meta: Park Wszystkich Dzieci (Żydowce).
Prowadzenie: Janusz Wesołek. Długość: około 7 km.
Zbiórka: 10.00
Trasa V – trasa INO (na orientację) - szczegóły przy
zgłoszeniach
Trasa VI – dowolna według Regulaminu OTP.
Opracowanie tras pieszych Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK ROS
w Szczecinie.

7. Trasy rowerowe
Trasa nr 1
00
Start, godz. 10 Jeziorko Słoneczne (ul. Derdowskiego),
Stobno, Będargowo, Warzymice, Przecław, Kurów,
Ustowo, Podjuchy, Park Wszystkich Dzieci Żydowce,
ok. 28 km + powrót.
Prowadzenie: STKKol. „88”
Trasa nr 2
00
Start, godz. 10
Pl. Lotników, Most Długi, ul.
Gdańska, Dąbie, Oś. Słoneczne, Zdroje, Podjuchy,
Park Wszystkich Dzieci Żydowce, ok. 22 km +
powrót.
Prowadzenie: SKTKol. „Neptun”
Trasa nr 3
Trasa dowolna według regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej.
Opracowanie tras rowerowych Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
w Szczecinie.

8. Pozostałe uregulowania:
1. Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie
tylko pod opieką dorosłych lub opiekunów.
2. Po wyczerpaniu limitu na daną trasę lub w innych uzasadnionych
przypadkach, organizatorzy mogą przesunąć uczestników na inną
trasę.
3. W przypadku nie stawienia się uczestników na metę lub
nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w powyższym
regulaminie, nie będą przysługiwać im świadczenia rajdowe.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komitetu
Organizacyjnego.

9. Parę słów o patronach Zlotu
Barbara Kaczmarek urodziła się 28 września 1920 r. w Krotoszynie woj.
Wielkopolskie jako Barbara Zielezińska. Lata dziecięce, dziewczęce oraz
szkolną edukację spędza w gronie rodzinnym. W szkole udziela się w kole
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. We wrześniu 1939 r. ojciec poszedł na
front, a ją wojenna zawierucha wygnała z rodzinnego domu. Mieszkała
w Pleszewie, Ostrowie i Tarnowskich Górach. Działając w AK w Wielkopolsce
spotyka na swojej drodze Stefana Kaczmarka.
Stefan Kaczmarek urodził się 4 grudnia 1907 r. w miejscowości Siependorf koło
Lipska. Wychował się w Wielkopolsce i tam skończył szkołę podstawową, średnią,
a następnie studia medyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Jeszcze w okresie
międzywojennym podczas wędrówek pieszych poznał całą Polskę.
Barbara
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nieznanego,

zniszczonego Szczecina i nieznanego Pomorza Zachodniego. Tu przychodzi na
świat (1947 r.) syn Bolesław Leszek. Gdy w Szczecinie powstaje oddział
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1946 r.) zostają jego członkami a po
połączeniu PTK i PTT stają się członkami PTTK. Gdy w 1955 r. w ramach
Oddziału Miejskiego PTTK (dziś PTTK Regionalny Oddział Szczeciński)
zaczyna działać Klub Turystyki Pieszej „Wiercipięty” wstępują w jego szeregi.
Nie wystarczają im jednak piesze wycieczki poznawcze. W ramach klubu
„Wiercipięty” powołana zostaje sekcja turystyki kolarskiej, której „szefami”
zostają Barbara i Stefan. Zaczyna się rowerowa przygoda turystyczna. Gdy
sekcja się rozrasta do kilkudziesięciu osób zapada decyzja o stworzeniu z niej
samodzielnego turystycznego klubu kolarskiego. Tak tworzą w czerwcu 1964
roku Szczeciński Turystyczny Klub Kolarski „88” (to dwa z centrowane koła
rowerowe). Prezesem zostaje Stefan a Barbara Kaczmarek sekretarzem
zarządu. Poznając bliższe i dalsze okolice Pomorza Zachodniego i kraju
posiadają coraz większą wiedzę za co uzyskują uprawnienia Przodownika
Turystyki Pieszej i Przodownika Turystyki Kolarskiej nadane przez władze
Zarządu Głównego PTTK. Stałym programem stają się letnie kolarskie obozy

wędrowne z młodzieżą. Wtedy też do ich imion dopisano rodzicielskie „Mama”
i„Tata”.
Niewiele było na Pomorzu Zachodnim dróg, których nie przemierzyłyby zespoły
kolarskie pod przewodnictwem popularnego „Taty”. Zasłużony działacz nie tylko
prowadził wycieczki po coraz to nowych trasach i szlakach, ale równocześnie uczył
młodzież zasad biwakowania i rozbijania obozowisk, zasad ochrony przyrody i jej
ukochania, zapoznawał z zabytkami architektury, z historią regionu. Stefan
Kaczmarek był także instruktorem turystyki kolarskiej, instruktorem krajoznawstwa,
strażnikiem ochrony przyrody itp. Brał czynny udział w organizowaniu wielu
największych polskich imprez turystycznych, w tym Centralnego Zlotu Turystów
Kolarzy, który odbył się w Moryniu w 1967 r. oraz Ogólnopolskiego Zlotu
Przodowników Turystyki Kolarskiej, w okolicach Szczecina i Stargardu w 1971 r.
Nie ograniczał się do jednej formy turystyki, chętnie organizował wycieczki piesze
i przez kilka lat prezesował Szczecińskiemu Klubowi Turystyki Pieszej „Wiercipięty”.
Był członkiem Zarządu Okręgu w Szczecinie, w którym pełnił funkcję skarbnika,
członkiem Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTTK, a także przez wiele lat członkiem
plenum Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Warszawie.
Stefan Kaczmarek znany był zarówno na obszarze regionu, jak i wśród działaczy
turystycznych i krajoznawczych całego kraju.
W 1968 r. w pobliżu Morskiego Oka ginie pod lawiną syn Bolesław Leszek, a
kilka lat potem nie wytrzymuje serce Stefana, który umiera w 11 czerwca 1974r.
Barbara Kaczmarek „Mama” po chwili zadumy wraca na szlaki. Uczestniczy
w wielkich centralnych imprezach kolarskich, a jako Instruktor Krajoznawstwa
w Centralnych Zlotach Krajoznawczych. Podejmuje pracę w Oddziale PTTK (do
1989 r.) poświęcając się młodzieży zachęcając do poznawania, do zamiłowania
w turystyce. To ona mówi turystycznej młodzieży o pięknej przyrodzie, cennych
zabytkach, znaczeniu faktów historycznych. Pokonuje kolejne kilometry szlaków
w otoczeniu turystycznych dzieci, starszych i młodszych. Przeżywszy 97 lat
26 sierpnia 2017 r. umiera opuszczając ziemskie szlaki turystyczne.
Została pochowana na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie obok męża i syna.

